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As escolas implementadas no interior do Estado de São Paulo pelo Plano 

de Ação do Governo do Estado entre os anos de 1959 e 1963 

 

A pesquisa propõe uma reflexão acerca de alguns aspectos da arquitetura 
moderna brasileira que foi produzida num recorte histórico inicial de quatro anos e 
que conheceu uma extensão total de aproximadamente dez anos. Para isso, o 

trabalho enfoca, por um lado, a orientação crítico teórica dominante no período, 
responsável pela afirmação de uma arquitetura moderna brasileira “hegemônica”, 

e seu esforço em defender uma identidade nacional baseada na geração de 
espaços que possibilitaram novas práticas sociais e, por outro, um dos caminhos 

no qual a prática mostrou uma renovação no período e que não foi devidamente 
avaliado na ocasião. 

Portanto, através da criação, pelo então governador Carlos Aberto Carvalho 

Pinto, de um plano de governo com ideais modernizadores, o Plano de Ação do 
Governo do Estado – PAGE (1959 – 1963), a pesquisa busca compreender a 

difusão, através de edifícios escolares, dos ideais modernos no interior do Estado 
de São Paulo, mais especificamente na região central, nas cidades de 
Araraquara, Araras, Piracicaba, Rio Claro e São Carlos, procurando examinar 

permanências e continuidades, e ainda, as possíveis relações estabelecidas entre 
esses edifícios. Bem como, conexões com obras de períodos anteriores, que 

servem como base para a criação do próprio repertório do Plano de Ação. 
Os edifícios escolares estudados se transformaram em obras paradigmáticas 

porque produziram, nas cidades em que foram implantados, um impacto cultural, 

através de suas formas modernas, e social, na medida em que novos arranjos 
espaciais perseguiam o ideal de acessibilidade. Desta forma, questionando o 

arranjo espacial e até mesmo o programa estabelecido até então, com a inserção 
de novas características construtivas, espaciais e tipológicas, repensavam a 
relação com o entorno e com o próprio usuário do ambiente escolar. 

Sendo a arquitetura escolar um meio de veiculação de saber, o local do saber, 
houve o gradual desenvolvimento na organização espacial do ambiente durante o 

decorrer da história do país. Tais mudanças aconteceram embasadas no interesse 
político de cada época, juntamente com o crescimento da demanda, ou seja, a 
necessidade de criação de espaços voltados ao ensino devido ao crescimento 

populacional. 
Historicamente, os edifícios buscaram o diálogo com as discussões acerca da 

urbanidade, do higienismo e da necessidade da educação para alcançar o 
progresso.  

A partir de uma época em que a produção dos edifícios escolares se baseava 

em um programa restrito e no uso de ornamentos que buscavam apenas conferir 
monumentalidade ao corpo da edificação, agora, nessa nova etapa de produção 

dos edifícios escolares, agregada a uma fase de industrialização do país, abarcou a 
tentativa de introduzir na construção civil no interior do Estado de São Paulo, 
possuidor de uma fonte baseada na  economia agrária, novas tecnologias, 

conceitos e relações, que se somam e nos oferecem um emaranhado de questões 
a serem discutidas. 

 
Palavras-chaves: ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA, ARQUITETURA 

ESCOLAR, PLANO DE AÇÃO, PAGE, CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO. 
 
 

Resumo________________________________________
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The schools implemented in the interior of São Paulo State by the State 
Government Action Plan between the years 1959 and 1963 

 

This research proposes a reflection about some aspects of the Brazilian Modern 
Architecture, which was produced initially in a period of four years but which was 

extended for approximately ten years. In order to do that, this study focuses, on 
the one hand, on the critical-theoretical dominant orientation at that time, which 
was responsible for the affirmation of an ‘hegemonic’ Brazilian Modern architecture 

and its effort in defending a national identity based on the generation of spaces 
which could be used for new social practices. On the other hand, it focuses on the 

fact that this architecture showed a renovation at the time which was not duly 
evaluated at the occasion. 

Thus, through the creation of a government plan with modernizing ideals by the 

governor Carlos Alberto Carvalho Pinto, the State Government Action Plan  - 
PAGE (1959 – 1963), this study tries to understand the diffusion of the modern 

ideals through the school buildings in the interior of São Paulo State, especially in 
the central region in the cities Araraquara, Araras, Piracicaba, Rio Claro and 
São Carlos, examining the permanence and continuities, and the possible 

relations existing between these buildings, as well as the connections with works 
from previous periods, which were the basis for the creation of PAGE. 

The school buildings in question were transformed in paradigmatic works in the 
sense that they seek to add to the city where they were implemented, a cultural 
impact, through their modern forms and a social impact, as some special 

arrangements reflect the ideal of accessibility. Therefore, questioning the spatial 
arrangement and even the established program so far, with the insertion of new 

constructive, spatial and typological characteristics, they rethink the relation with 
their surroundings and with the school environment user.  

As the school architecture is a way to foster knowledge and it is the local of 

knowledge, there had been a gradual development in the spatial organization of 
its environment throughout the history of the country. These changes occurred 

based on the political interest of each time, together with the demand growth, in 
other words, the necessity to create spaces for the teaching, due to the population 
growth. 

Historically, the buildings pursue the dialogue with the discussions about 
urbanity, hygiene and the need for education as a way to reach progress. 

From a period in which the production of school buildings was based on a 
restrict program and on the use of ornaments that only wanted to give 

monumentality to their body, now, in this new stage, the school building 
production was aggregated to a phase of industrialization in the country. At this 
time, there is an attempt to introduce to the civil construction in the interior of 

São Paulo State, whose economy had agricultural basis, new technologies, 
concepts and relations, which poses to us several questions to be discussed. 

 
Key-words: BRAZILIAN MODERN ARCHITECTURE, SCHOOL ARCHITECTURE, 

ACTION PLAN, PAGE, CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO. 
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 Ainda na Graduação surgiu a vontade de iniciar uma pesquisa e através desta 
admitir a continuidade de uma vida acadêmica e contribuir para um melhor 
entendimento da Arquitetura Moderna que nasceu aqui no Brasil, possuidora de 

características distintas daquela que nasce na Europa. Portanto, buscamos, eu e o 
então orientador da Iniciação Científica, Miguel Antonio Buzzar, um objeto de 

estudo ainda pouco abordado pelos pesquisadores e estudiosos, justamente com o 
objetivo de contribuir para um melhor entendimento da Arquitetura Moderna 
Brasileira, em um período de forte debate cultural e social, no qual as dimensões 

do desenvolvimento material e da identidade nacional apresentavam-se 
articuladas. 

Diante deste panorama, a pesquisa traçou como objetivo geral a investigação e 
análise da difusão da Arquitetura Moderna na região central do interior do Estado 
de São Paulo através da utilização dos preceitos e linguagem dessa arquitetura 

nas edificações escolares implantadas pelo Plano de Ação do Governo do Estado 
(PAGE).  

A partir desse primeiro olhar, novos questionamentos emergiram com a 
continuidade da pesquisa, agora em um outro patamar, o Mestrado, e com isso, 
com o orientador Gelson de Almeida Pinto, o objetivo, que inicialmente era mais 

abrangente, começou a ganhar contornos específicos, entre eles a importância do 
estudo das obras escolares no seu contexto político, social e cultural, bem como a 

relação que pode ser estabelecida entre os diversos edifícios, para tanto, levando 
em consideração os levantamentos e catalogações realizadas e as fontes 
historiográficas relevantes, procurando interpretar as diversas concepções dos 

autores que viveram e analisaram o período, a investigação e o levantamento do 
conjunto dos arquitetos e engenheiros autores dos projetos e, finalmente, a 

investigação e a análise das permanências, continuidades e desenvolvimentos que 
das obras implementadas pelo PAGE, a partir da escala proposta. 

Apesar da produção do Plano de Ação ainda ser pouco explorado na história da 

Arquitetura Escolar pelos pesquisadores, vale ressaltar que a sua produção pelo 
IPESP – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – e pelo DOP – 

Departamento de Obras Públicas – com projetos elaborados por escritórios 
particulares de arquitetura e pelo próprio DOP, não dispensaram o conhecimento 
prévio da trajetória histórica desta arquitetura moderna. 

Portanto, vislumbrou-se desenvolvimentos e desdobramentos que dizem 
respeito também ao estabelecimento de possíveis relações com obras escolares de 

períodos anteriores e, particularmente, com as obras do Convênio Escolar, da 
Prefeitura do Município de São Paulo, quando a equipe chefiada pelo arquiteto 

Hélio Duarte desenvolveu tipos arquitetônicos de edifícios escolares articulados 
com as concepções do educador Anísio Teixeira, que já haviam conhecido uma 
primeira tradução nas Escolas-Parque e Escolas-dia, na cidade de Salvador/BA.  

 
"...o programa na arquitetura é 50% do projeto, ou mais; um programa bem 

organizado já tem no seu bojo a solução para a arquitetura, eu me interesso 
muito mais pelo conteúdo social de um programa do que a arquitetura desse 
programa. Eu acho o conteúdo social muito mais importante do que o seu teto 

sobre esse programa social" (Hélio Duarte em depoimento Departamento do 
Patrimônio Histórico, 1985) 

O Convênio Escolar nasceu a partir de um levantamento do número de alunos 
sem escolas na cidade de São Paulo e atendendo ao objetivo inicial de equipar a 
cidade para as comemorações do 4o Centenário de sua fundação. Organizado em 

1949 evoluiu para objetivos mais complexos ao passar a conceber também a 
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educação como "um processo de reconstrução e reorganização da experiência", 
nas palavras de Anísio Teixeira, o grande educador baiano que influenciou de 
forma decisiva a produção do arquiteto Hélio Duarte, coordenador da Comissão de 

Planejamento do Convênio Escolar.  
Inicialmente ligado às concepções do Ecletismo, após conhecer Le Corbusier em 

1936, Hélio Duarte formado em Arquitetura no Rio de Janeiro, ficou 
profundamente impressionado pelo pensamento do arquiteto franco-suíço e 
passou a se interessar pela arquitetura moderna. Também interessado nas 

questões educacionais, passou a estudar o assunto, o que o levou a ser convidado 
por Anísio Teixeira para participar da experiência educacional pioneira que este 

implantou, ainda que parcialmente, na Bahia, com a construção da Escola-Parque 
(hoje Centro Educacional Carneiro Ribeiro1). 

Desta forma, acabou por influenciar diretamente os caminhos do Convênio 

Escolar, não só por adotar a arquitetura moderna nos edifícios projetados, mas 
por pesquisar junto a educadores e pedagogos locais, procurando conhecer qual a 

escola que se desejava e qual o tipo de educação pretendido. 
Da pesquisa e dos estudos feitos pelo arquiteto resultou um programa 

ambicioso que evoluiu para o projeto de uma rede de equipamentos voltados para 

a educação, lazer, cultura e saúde, ideal que encontramos paralelos na concepção 
dos prédios escolares contemporâneos. Esse conjunto de equipamentos serviu 

também para a difusão da informação junto aos moradores do bairro; uma "fonte 
de energia educacional", segundo Hélio Duarte, pela oferta de espaços para 
reuniões de pais de alunos, de cursos para adultos e de espaços culturais (os 

auditórios como local para manifestações culturais do bairro). 
Outros tipos de edifícios, não previstos inicialmente, acabaram incorporados ao 

programa, nem sempre com a anuência de Hélio Duarte, como bibliotecas de 
adultos, teatros, planetário e centros educacionais. Edifícios, que posteriormente 
vimos surgir nas obras do Plano de Ação, demonstrando o importante papel das 

discussões travadas por Hélio Duarte e Anísio Teixeira e ainda sua continuidade 
através do Convênio Escolar. 

O edifício da escola primária se constituiu no ponto nodal da rede de 
equipamentos previstos e apresentou características básicas, que posteriormente 
se transformaram em referências, junto com as edificações propostas pelo 

Convênio, para a análise das obras escolares implementadas no interior do Estado 
de São Paulo pelo Plano. Estas características, enumeradas posteriormente, 

também serviram de base para a elaboração da Ficha de Coleta utilizada nas 
visitas in loco às obras determinadas pelo projeto de pesquisa. 

Em termos de edifícios escolares, essas referências foram utilizadas para 
compreendermos as propostas adotadas para o PAGE, que representou, para os 
arquitetos modernos atuantes em São Paulo, a oportunidade de elaborar suas 

concepções em um programa de alcance mais amplo, voltado a equipamentos 
sociais, que encontrou muitos paralelos no Convênio Escolar e, 

consequentemente, nas escolas e propostas elaboradas por Anísio Teixeira. 
Além disso, nomes de mestres da Arquitetura Moderna Brasileira, como 

                                                        
1 O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ou Escola-Parque, inaugurado em 21 de 

setembro de 1950, localizado nos bairros da Liberdade, Caixa d’Água, Pero Vaz e Pau 

Miúdo, em Salvador, Bahia, é uma instituição de ensino pioneira no Brasil, trazendo em 

sua gênese a proposta então revolucionária de educação profissionalizante e em tempo 

integral, voltado para as populações mais carentes, tendo por idealizador o pedagogo 

Anísio Teixeira e concretizada no governo de Otávio Mangabeira. Seu nome homenageia 

o educador baiano Ernesto Carneiro Ribeiro. 
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Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, contribuíram diretamente para a 
formação do Plano de Ação, em um momento onde a Educação ganhava 
notoriedade enquanto manifestação de afirmação cultural e de cidadania, além de 

ser uma das raras experiências em que houve diálogo entre educadores e 
arquitetos, e que, segundo Hugo Segawa, representa uma das mais luminosas 

realizações no campo da educação no Brasil no século XX. 
Portanto, ainda como metodologia utilizada para a verificação das escolas 

situadas nas cidades de Araraquara, Araras, Piracicaba, Rio Claro e São Carlos e a 

partir da ideia de indissociabilidade do espaço arquitetônico e da educação, a 
pesquisa busca a verificação de diálogos, ou a sua ausência, entre educadores e 

arquitetos, na produção dos empreendimentos escolares pelo PAGE; como 
consequência, o estudo não apenas destas escolas propostas e executadas através 
do Plano de Ação, mas das  determinações e ideologias fundadas pelas escolas-

parque, sempre sintonizadas à uma política pedagógica universalizante, e também 
das escolas feita durante o Convênio Escolar, que encontrou fortes repercussões, 

tanto físicas quanto sociais, nas escolas produzidas através do Plano e nos 
programas desenvolvidos atualmente, por exemplo na “Escola da Família”. 

Com essa Arquitetura Moderna já vitoriosa e amplamente utilizada não apenas 

na cidade de São Paulo, mas também na nova Capital, Brasília, tivemos uma ação 
das autoridades estaduais, aqui representada pelo Governador do Estado, e 

municipais, os prefeitos das cidades em questão, para introduzi-la, no quadro das 
obras públicas, também no interior do Estado de São Paulo, com a finalidade de 
alavancar o progresso e a modernização destas cidades, que segundo mensagem 

enviada pelo então Governador Carlos Alberto Carvalho Pinto à Assembleia 
Legislativa do Estado em 14 de Março de 1961, estariam fadadas ao retrocesso 

social, cultural e econômico. 
Desta forma, podemos concluir que o trabalho procurou guiar-se através de 

quatro fases, detalhadas no capítulo a seguir: em uma primeira etapa, o estudo 

das referências e bases para o desenvolvimento e possível correlação das 
edificações com períodos anteriores; em uma segunda etapa, pelo estudo dos 

textos teóricos e dos atos governamentais, isto é, pela pesquisa bibliográfica e 
documental, incluído os processos das obras e os projetos arquitetônicos, estes 
encontrados nos acervos do IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São 

Paulo) e da FDE (Fundação para Desenvolvimento Escolar), trabalho este que 
demandou grande tempo, já que a autorização para o acesso a estes bancos de 

informações é demasiadamente lenta. Em um terceiro momento, a pesquisa 
empírica e análise das obras construídas, com visitas in loco, que fomentaram o 

trabalho. Também nesta terceira etapa da pesquisa, a autorização para as visitas 
e acesso aos prédios escolares gerou desconforto para a maioria dos diretores das 
escolas analisadas, com extrema resistência por parte deles em autorizar a 

entrada da pesquisadora, ficando algumas visitas restritas apenas a 
documentação visual e não fotográfica. Finalmente, a análise e a interpretação de 

todos os dados agregados durante a pesquisa. 
Além disso, temos os depoimentos de profissionais relacionados à produção do 

período, como Plínio de Arruda Sampaio e Celso Lamparelli, integrantes do Plano 

de Ação e do governo Carvalho Pinto, e Ivan Gilberto Castaldi, Marcolino Vaccari e 
Maria Lúcia de Brito Passos, do Departamento de Obras Públicas. 

No discurso do governador notamos que tais obras tinham como objetivo não 
apenas levar o progresso ao interior, mas, principalmente, propagandear o próprio 
Plano de Ação. Não considerando o progresso já existente na região, o discurso do 

governador buscou alterar o perfil econômico das cidades interioranas, através de 
uma gama de realizações que perpassavam concepções da função social do 
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arquiteto, com as obras repensando os ambientes e suas articulações, propondo 
reformulações a partir de um rearranjo espacial que enaltecia as relações coletivas 
dos usuários e vislumbrava uma abertura para o entorno imediato e a própria 

cidade, a fim de estabelecer novas bases para uma dimensão social da 
arquitetura. 

Além disso, tentamos analisar os projetos escolares segundo a noção de tipos 
específicos. Aqui, fica clara a maneira de pensar moderna que alinhava forma à 
função, em que o programa, pensado racional e funcionalmente, gera tipos 

específicos, porém com grande pluralidade de soluções, daí temos novamente as 
soluções empregadas durante o Convênio Escolar, que na maioria das vezes 

utilizava blocos separados dentro do terreno, interligados por circulação coberta e 
galerias; as Escolas-Parque e até mesmo as obras paradigmáticas propostas por 
Vilanova Artigas, com bloco único que abriga todas as funções, e são amplamente 

utilizadas e reconhecidas atualmente. Dessa maneira, se existiu um programa que 
é próprio das escolas, houve também procedimentos arquitetônicos, e normativas 

de projeto, própria a elas. Perpassando por um ideário moderno de tipologias e 
tipos, compreendemos a geração de um programa de necessidades que acaba por 
gerar a arquitetura escolar empregada no período estudado e que permanece 

predominante até a atualidade.  
Para os arquitetos, talvez com algumas diferenças, o Plano possibilitou o 

desenvolvimento de propostas: 
 
“Durante os anos de 1960 a 1963 o Instituto de Previdência do Estado IPESP, 

organizou e financiou projetos e construções de diversos edifícios públicos em 
quase todos os municípios do estado, escolas, principalmente, contratando 

arquitetos, alguns recentemente saídos das Faculdades. A necessidade de uma 
unidade em torno do problema da escola, atraiu as atenções em torno do tema, 
seus problemas, implicações sociais, estéticas, técnicas e ressaltou a importância 

dos planos e programas. Na verdade, constituiu-se um verdadeiro grupo de 
trabalho e de troca de informações e os projetos resultantes revelam um notável 

avanço geral, na prática profissional no nosso meio.”  
(FONTE: ROCHA, Paulo Mendes da - Edifícios escolares: comentários. Acrópole, São Paulo, no 

377, página 35, setembro 1970) 

 

Devemos também nos atentar aos termos “grupos de trabalho”, “resultados 
técnicos” e ainda “avanço na prática profissional”, levantados por Paulo Mendes da 

Rocha no depoimento dado acima e também por Plínio de Arruda Sampaio na 
declaração dada ao Grupo de Pesquisa do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. Aspectos que foram retomados, juntamente com o 

debate sobre a industrialização acontecida no período em questão e que reflete os 
rumos dados à construção escolar. 

 
“O próprio Plano de Ação é fruto não exclusivamente do trabalho e da 

orientação pessoal do Chefe do Poder Executivo, mas de um trabalho de equipe...” 

(2o Relatório PAGE, 1961) 
 

Porém, com a evolução da pesquisa foi percebida às distintas formas de 
intervenção do Plano de Ação, atuando não apenas na construção de novas 
escolas, como sugeria o Relatório, mas também na adequação e na melhoria de 

escolas existentes, agregando valor ao Plano e ao mesmo tempo proporcionando 
uma redução de gastos, extremamente importante para o PAGE.  Portanto, nos 

deparamos com escolas de filiação eclética, projetadas e produzidas pelo 
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Departamento de Obras Públicas (DOP)2, que fazia uso da linguagem eclética, com 
forte ascendência acadêmica, que assim pensava acentuar a presença do Estado, 
num sentido que reforçava a hierarquia social. 

Um último ponto que merece destaque é relacionado à acessibilidade, tão em 
evidência atualmente, porém não levada em consideração nas décadas de 1950 e 

1960, apesar do ideário de sociabilidade e igualdade tão presente no discurso da 
Arquitetura Moderna.  

Dados do censo 2010 revelam que 23,9% da população brasileira – cerca de 

45,6 milhões de pessoas – tem algum tipo de deficiência. E desse total, quase 18 
milhões apresentam as formas mais severas. 

Tanto o percentual quanto o número absoluto surpreendem, pois o Censo 
anterior mostra pouco mais de 14,5% da população com deficiência e as projeções 
de técnicos e entidades do setor estimavam encontrar perto de 30 milhões de 

pessoas nesta nova pesquisa. 
Estamos diante de uma mudança comportamental, impulsionada por avanços 

no campo da inclusão ocorridos na última década, como a Convenção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, a efetiva fiscalização do cumprimento da Lei de 
Cotas no trabalho e a criação Brasil afora de secretarias e outras instâncias 

políticas destinadas à inclusão. 
A resposta a esses números é uma inevitável articulação dos poderes 

municipais, estaduais e federal para adequar projetos e rever medidas, inclusive 
aquelas anunciadas no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Há 30 anos, guias rebaixadas, transporte adaptado e educação inclusiva eram 

reivindicações tidas como de uma minoria e não estavam na agenda dos 
governantes e nem dos arquitetos. Agora sabemos que não podem ser 

menosprezadas, pois interessam a um quarto da população. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                        
2 A Superintendência de Obras Públicas foi criada pelo primeiro governador do Estado 

de São Paulo, Prudente de Moraes Barros (1889/1890), através do decreto no 6 de 27 

de dezembro de 1889. Inicialmente, tratou-se de um órgão de natureza estritamente 

pública. Durante sua existência foi subordinado a distintas Secretarias. No primeiro 

governo Laudo Natel (1966/1967) foi transformado em departamento, uma vez que foi 

lhe atribuído personalidade jurídica própria, transformando-o em Departamento de 

Obras Públicas da Secretaria de Estado dos Negócios dos Serviços de Obras Públicas em 

autarquia através da Lei Estadual no 9.296 de 14/4/1966. O DOP foi extinto em 1991 

pelo governador Orestes Quércia. 
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Essa dissertação tem como principal objetivo a documentação dos projetos 
elaborados entre os anos de 1959 e 1963, pelo Plano de Ação do Governo do 
Estado, do então governador de São Paulo Carlos Alberto Carvalho Pinto, na 

região que abarca as cidades de Araraquara, Araras, Piracicaba, Rio Claro e São 
Carlos. E para uma melhor compreensão da metodologia utilizada para essa 

análise, apresentamos a seguir um roteiro que foi seguido durante os diversos 
levantamentos, levando em consideração as etapas desse processo, que iniciou-
se com levantamentos bibliográficos e culminou com a visita in loco das obras. 

Como já dito anteriormente, o trabalho guiou-se, em uma primeira fase, pelo 
estudo dos textos teóricos e dos atos governamentais, isto é, pela pesquisa 

bibliográfica e documental. Em seguida, a pesquisa empírica e a análise, através 
de visitas in loco, da cidade, da sua malha urbana e do seu entorno, ou seja, do 
espaço adjacente que rodeia a construção, com um olhar que nos coloca dentro 

de uma escala maior e mais urbana, porém sempre guiadas pela pesquisa 
bibliográfica, que fomentaram o trabalho ainda nesta primeira etapa, que buscava 

o conhecimento mais aprofundado do próprio Plano de Ação e de períodos 
anteriores que serviram como base para a elaboração deste. 

Em uma segunda etapa, foi visitado o arquivo da FDE – Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação, para a busca dos projetos arquitetônicos, que 
incluíam as plantas, os cortes, as fachadas e ainda, em alguns casos, a análise do 

tipo de solo. Neste arquivo o acesso do pesquisador não era permitido. Para o 
recebimento do arquivo digital, já que todos os documentos foram digitalizados, 
foi elaborado pela pesquisadora uma lista que continha as escolas a serem 

estudadas, a partir desse primeiro dado, que incluiu uma apurada seleção, já que 
a quantidade de escolas, por remessa, não deveria ultrapassar determinado 

número estipulado pela FDE, a pesquisadora se deslocou até a cidade de São 
Paulo para a busca do arquivo. Com o arquivo em mãos, foi constatado alguns 
erros durante a separação e envio da documentação, como plantas e processos 

de escolas que não foram solicitadas, de períodos anteriores ou posteriores ao 
estudado e ainda de cidades que não faziam parte da região aqui analisada, e 

ainda a falta de outras que foram solicitadas. Portanto, surgiu uma nova etapa 
dentro da pesquisa, que dizia respeito a reorganização do material enviado e a 
elaboração de novos pedidos que continham as escolas que não haviam sido 

contempladas nessa primeira remessa, por erro da Fundação ou ainda para 
contemplar aquelas que não haviam sido pedidas na primeira (e na segunda) 

remessa. 
Em seguida, foram avaliados os processos das obras dentro do arquivo do 

IPESP, com o estudo detalhado e a compreensão do conjunto de manipulações 
necessárias para alcançar o objetivo final, o prédio escolar. Neste orgão os 
processos diziam respeito mais a parte administrativa, financeira e de execução 

dos projetos, dividido claramente em duas fases, que se completavam, a doação 
do terreno e a execução da obra. Em alguns raros casos, o processo vinha 

acompanhado pelas plantas e projetos originais da obra, em mau estado de 
conservação, já em avançado estado de deterioração. No Instituto, a 
pesquisadora tinha acesso aos processos, que estavam distribuídos ao longo de 

todo o arquivo. No entanto, esses processos, que deveriam estar separados por 
cidades e não saírem do arquivo por nenhum motivo, estavam, em muitos casos, 

colocados sem o menor critério. Muitos desses processos, além de serem 
colocados em localização errada daquela determinada inicialmente, estavam com 
páginas faltando, dificultando ainda mais a atuação da pesquisadora. Além disso, 

alguns processos estavam externos ao Instituto, que não possuía nenhum tipo de 
controle que determinasse sua localização, data e motivo da saída. Extinguindo 
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qualquer possibilidade da pesquisadora conseguir resgatá-los e entrar em contato 
com os mesmos. 

Portanto, o tempo gasto dentro deste arquivo também acabou extrapolando a 

programação inicialmente determinada. 
Após as fases 1 e 2, com levantamentos e o entendimento dos trâmites 

burocráticos, determinadas as cidades e as edificações que seriam contempladas 
pela pesquisa, com mapas demarcando limites, referências e possíveis conexões 
com as escolas, foi iniciada as visita para a análise, agora, das construções 

escolares. Para isso, foram novamente necessários os ofícios, pedindo permissão 
para o acesso da pesquisadora. Porém, ainda assim, alguns diretores das escolas 

estaduais estudadas, mesmo comprovado o vínculo da pesquisadora com a 
Universidade, não permitiu fotos e qualquer tipo de documentação de dados. 

 
 

 

Para facilitar essa visita, diante de todo o conteúdo já adquirido até o momento, 
foi criada uma ficha para coleta de dados, que incluía dados pertinentes a 

São Carlos, 12 de abril de 2012. 

 
 

 
 

Prezada Diretora da Escola Estadual XXX, 

 
 

 
Eu, professor Gelson de Almeida Pinto, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da 

Universidade de São Paulo - USP, campus São Carlos, orientador da mestranda Camila Venanzi 
Lima, aluna regular deste Instituto, portadora do número USP 3690542, venho solicitar a esta 

casa, a autorização para pesquisar, visitar e fotografar, bem como colher todo tipo de 

documentação da Escola Estadual XXX. 
 

O motivo desta consulta é o desenvolvimento de pesquisa destinada ao mestrado desta aluna, 
que objetiva estudar a implementação da Arquitetura Moderna no estado de São Paulo através 

de equipamentos públicos escolares construídas durante o Plano de Ação do governo Carvalho 

Pinto (1959 – 1963). 
 
 
 
 
 

 

 
Certo de contar com a sua presteza e atenção, antecipadamente agradeço. 

 

 
 

 
 

________________________________ 

Prof. Dr. Gelson de Almeida Pinto 
 

 
 

 
 

A/C Diretoria da Escola Estadual XXX 
Rua YYY, no. 111 - WWWWW 

----------------SP 
 

Modelo de Ofício enviado às Escolas Estaduais para permissão da entrada da 
pesquisadora. 
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pesquisa e necessários para a sua continuação e conclusão. Esses dados, fixos, 
deveriam ser observados e analisados, porém, algumas exceções foram relatadas: 
as escolas com processos datados de ano anterior a 1959, logo, iniciadas em 

governo anterior, porém concluídas no governo de Carvalho Pinto, através do 
PAGE, foram inseridas nas obras feitas pelo Plano; foram encontradas escolas que 

utilizaram método construtivo diverso do tradicional; o IPESP foi o órgão que mais 
produziu escolas na região, porém, na cidade de Piracicaba, encontrou-se 2 
escolas executadas através do DOP; o prazo limite de conclusão das obras deveria 

estar no ano de 1963, porém algumas edificações foram inauguradas dentro deste 
prazo, mas só concluídas posteriormente. Ou seja, dados que fogem do esperado 

ou do usual são relatados caso a caso. 
A seguir mostramos a ficha de coleta de dados, que nos conduziu para uma 

melhor avaliação dos projetos escolares, de forma a homogeneizar o trabalho e o 

seu entendimento. Neste momento, mostrou-se fundamental a explicação de 
alguns itens, para uma melhor compreensão e justificativa da sua introdução na 

ficha utilizada. 
 

1. Tipo: Tipo I, Tipo II ou Tipo III. 

Ainda que não seja o ponto central desta pesquisa, as Plantas-Tipo surgiram em 
um momento de entendimento da diversidade do programa escolar e de críticas a 
um sistema que mostrava-se deficitário no sentido que não permitia a ampliação 

das edificações e dificultava a manutenção das mesmas. Portanto, ficou 
determinado a utilização desta padronização que atingia até três níveis, programa, 

área de terreno e projeto. 
No entanto, essa padronização se deu através da modulação e da 

estandardização moderna, que indicavam para um sistema de racionalização que 

contemplava a utilização da pré-fabricação dos elementos, que aconteceu, como 
experimentação apenas na construção de duas edificações escolares. No entanto, 

esse experimento não deu certo e foi banido das construções feitas pelo Plano. 
 

 GE TIPO I GE TIPO II GE TIPO III 

Dependência N Área(m2) N Área(m2) N Área(m2) 

Salas de aula 6 48 10 48 16 48 

Salas para o pré-

primário 
1 48 2 48 2 48 

Sala de professores 1 15 1 20 1 25 

Biblioteca 1 10 1 16 1 25 

Diretoria 1 12 1 12 1 12 

Auxiliar de diretor - Não há 1 12 1 12 

Arquivo - Não há 1 12 1 12 

Gabinete Dentário 1 10 1 10  1 10 

Gabinete Médico - Não há - Não há 1 10 

Educadora Sanitária - Não há 1 10 1 10 

Galpão do pré- 1 36 1 70 1 70 
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primário 

Galpão do primário 

com palco e refeitório 
1 162 1 276 1 384 

Cozinha 1 10 1 10 1 12 

Despensa - Não há 1 3 1 6 

Portaria 1 - 1 - 1 - 

       

Sanitários       

Privativo da diretoria - Não há 1 - 1 - 

Masculino para adm. 1 - 1 - 1 - 

Feminino para adm. 1 - 1 - 2 - 

Pré-Primário 1 - 2 - 2 - 

Alunos 2 - 2 - 2 - 

       

Depósitos e 

Armários 
      

Material Didático 1 4 1 4 1 5 

Material de Limpeza 1 2 1 2 2 2 

Pré-Primário 1 6 1 8 1 8 

Junto ao Galpão ou 

Refeitório 
1 6 1 8 1 8 

Tabela 1: Programas adotados na elaboração de projetos para edificações escolares. 
(Fonte: FECE, 1963) 

 
Observação: Grupo Escolar Tipo I-R: igual ao Tipo I, porém com 4 salas de aula, prevendo-se 

ampliação para o Tipo I (6 salas de aula); 
       Grupo Escolar Tipo II-R: igual ao Tipo II, porém com 8 salas de aula, 

prevendo-se ampliação para o Tipo II (10 salas de aula); 
                    Grupo Escolar Tipo III-R: igual ao Tipo III, porém com 12 salas de aula, prevendo-

se ampliação para o Tipo III (16 salas de aula). 

 

2. Terreno:                                                                                                     

a) Região 

b) Características  

c) Área 

d) Topografia  

e) Movimentação de terra: Sim ou Não 

i. Existência de taludes: Sim ou Não. 

ii. Existência de muros de contenção: Sim ou Não. 

iii. Número/Altura de desníveis  

f) Acessos 

i. Acesso pré-primário; 

ii. Acesso Primário; 
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iii. Acesso Administração; 

iv. Acesso área de galpão e convívio. 

g) Orientação geográfica 

3. Critérios do FECE:  
Fidelidade a programa de necessidades: Segue as exigências mínimas do FECE?  

Neste item devemos nos orientar pelas instruções colocadas a seguir, e elaboradas 
pelo FECE a fim de orientar os arquitetos na elaboração dos projetos de prédios 

escolares: 
 

“[...] 

1. Os portões de entrada e saída dos alunos não deverão ser 
localizados em vias de tráfego intenso. 

2. Observados os recuos mínimos legais, ou aqueles que o projetista 
julgar convenientes, por razões estéticas, de implantação do edifício, etc, o 
remanescente da área livre deverá ser preservado para fins de recreio ou para 

possíveis implantações. 
Na maioria dos casos, os tamanhos dos terrenos equivalem de 10 a 15 m2, por 

aluno, do curso primário, assumindo-se cada sala desse curso como comportando 
35 alunos. Nesses casos, a área livre de uso geral (recreio ou pátio descoberto), 
deverá ser aproximadamente igual a de 1/3 a 2/9 da área do terreno ( 3 a 5 m2 

por aluno). Essa área livre deve ser contínua e estar localizada junto ao galpão, 
formando com ele um ambiente unificado do recreio; disporá ela de uma porção 

pavimentada, em prolongamento ao piso do galpão, com área equivalente a 1 m2 
por aluno e deverá receber tratamento paisagístico adequado (árvores copadas, 
bancos, etc). 

3. Somente deverão ser previstas áreas livres de uso privativo de 
cada sala de aula, uma vez que esteja assegurada a área livre de uso geral. As 

primeira complementam, mas não substituem a segunda. 
4. O refeitório será um recanto do galpão, razoavelmente 

resguardado, onde alunos possam tomar alimento, mas que possa igualmente ser 

usado para o recreio, após as refeições, ou nos horários em que elas não forem 
servidas. A maior parte dos Grupos Escolares dispõe ou pode dispor de mesas 

desmontáveis, que são utilizadas, quando é servida a sopa escolar, que não 
requer montagem de mesas (sic). O recanto de refeições seria, então incorporado 

ao recreio. Quando o palco é suficientemente amplo e não muito elevado, pode 
ser utilizado como local de refeições. A menor parte dos alunos toma refeições 
fornecidas pela Escola. 

5. Nenhuma sala de aula ou dependência administrativa deverá abrir 
para o Galpão. 

6. A administração, especialmente a Diretoria, deverá ocupar uma 
posição central em relação ao conjunto, e estar “voltada para dentro” da escola. 
Deverá ser facilitado ao Diretor o contato rápido com todas as dependências do 

prédio, inclusive recreios. Toda a vida escolar deve se passar sob as vistas do 
Diretor; este deve, por exemplo, assistir às entradas e saídas dos alunos, 

inspecionar os recreios, visitar periodicamente as salas de aula, além de ser o 
responsável pela limpeza, manutenção e conservação do prédio. 

7. Cada Educadora Sanitária e cada Médico servem a mais de um 

Grupo Escolar, através de visitas periódicas. Via de regra, todavia, nas cidades 
grandes, há um dentista para cada Grupo Escolar. 

Normalmente, tanto a educadora sanitária como o médico trabalham em suas 
próprias salas, atendendo as crianças, que lhes são encaminhadas pelos 
professores ou pela Diretoria. 
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Não há necessidade de sala de espera, pois os alunos são enviados, um a um, 
esperando sua vez em sala, assistindo à aula. 

8. A biblioteca nos cursos primários funciona principalmente como 

local para guarda de livros e Biblioteca Circulante (emprestando livros). Nunca, 
toda uma classe vai a Biblioteca para ler. Esta pode, portanto, funcionar num 

pequeno “hall”, que sirva igualmente para exposição de trabalhos de alunos e 
onde haja um recanto com armários destinados à guarda de livros e espaço para 
algum mobiliário. 

9. Os sanitários deverão ser localizados em uma porção intermediária 
entre as salas de aula e o galpão. Os sanitários masculino e feminino deverão ser 

afastados, ou então ter suas portas distantes uma da outra. 
10.  É desejável que a cozinha ocupe uma posição tal que atenda, 

tanto ao galpão do curso primário, como ao do pré-primário. 

11.  As salas do curso pré-primário deverão ter o mesmo tamanho das 
do curso primário. Os alunos daquele deverão dispor de entrada, área livre, 

galpão e sanitários independentes. O curso pré-primário, entretanto, não deverá 
ser totalmente isolado do conjunto do Grupo Escolar, seus alunos e os do curso 
primário são atendidos pela mesma dentista, sala de professores do curso 

primário; a administração de todo o conjunto é uma só. 
12.  É recomendável que a área livre, o galpão e as salas de aula do 

curso pré-primário, sejam integrados num ambiente contínuo. O galpão terá uma 
área aproximadamente igual a 3/4 das salas de aula; a área livre deverá dispor de 
uma parte pavimentada ou então coberta com areia. 

O curso pré-primário deverá dispor de uma depósito suficientemente amplo 
para a guarda dos móveis e instrumentos utilizados no curso (cadeiras 

preguiçosas, material de jardinagem, etc). Cada sala de aula deverá contar com 
um armário embutido para material escolar (tintas, pincéis, massas, papel cartão, 
etc). 

13.  A entrada para a administração será independente da dos alunos. 
Nos prédios em que as salas de aula estejam distribuídas em mais de um 

pavimento, deverão ser previstas duas escadas. 
14.  A máxima atenção é solicitada para o grave problema da 

manutenção, conservação e limpeza do prédio, jardins e recreios. São inúmeras as 

dificuldades com que lutam os administradores escolares nesse setor: 
a) Deverão ser usados materiais de difícil danificação e projetadas as 

instalações (luminárias, instalações sanitárias, etc) de maneira a dificultar sua 
danificação. 

b) Evitar grandes panos de vidro, próximos ao recreio, à via pública 
ou à baixa altura.  

c) Projetar galpões, passagens cobertas e corredores abertos, de 

modo a evitar que seus pisos sejam molhados pelas águas da chuvas. 
d) Projetar realisticamente as passagens pavimentadas, através dos 

jardins com largura e traçado tais, que dificultem a  danificação dos gramados. 
e) Evitar excessivo número de conjuntos sanitários. 
f) Garantir o fácil fechamento de todo o prédio, através de um 

número reduzido de portas, mesmo quando houver muro de fecho. 
15.  Nos casos, que o desnível do terreno permitir, poderá ser 

projetado alojamento para o guarda (1 cômodo, cozinha e banheiro). 
 
[...]” 
(Fonte: FECE, 1963, páginas 109 à 111) 

4. Critérios de iluminação: 
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Cabe à arquitetura definir um partido e forma arquitetônica que apresente a 
melhor orientação solar e  iluminação natural sem acrescentar  carga térmica, 
para evitar grandes demandas de sistemas de climatização e uso de energia. O 

conforto térmico dos projetos chamados energeticamente eficientes representa o 
equilíbrio entre forma, sistemas construtivos e tecnologia de sistemas de 

engenharia. A escolha dos materiais empregados deve estar alinhada com as 
condições bioclimáticas e apresentar durabilidade compatível. 

5. Pé-direito das salas de aula: 

6. Ambientes complementares  

Salas de química, física, laboratórios, etc. 
7. Concepção e organização do espaço 

7.1. Setorização  

7.2. Volumetria 

7.3. Níveis  

7.4. Pavimentos 

7.5. Blocos 

7.6. Fluxos 

8. Forma 

8.1. Referências Arquitetônicas 

8.2. Ocupação 

8.3. Preservação: Boa, Média ou Ruim 

8.4. Modificações: Sim ou Não 

8.5. Anexos: Sim ou Não 

8.6. Acessibilidade: Acessível (dentro da legislação vigente) ou Não 

9. Relação espaços interiores/exteriores/paisagismo: 

9.1. Aula ao ar livre (como nas Escolas-Parque): Sim ou Não 

9.2. Relação entre galpão e pátio 

10. Monumentalidade 

10.1. Implantação do edifício 

10.2. Referências visuais 

10.3. Abertura para a cidade 

11. Sistema construtivo dos pavilhões: 

11.1. Concepção estrutural 

11.2. Vedação 

11.3. Esquadria 

11.4. Cobertura 

11.5. Materiais de construção inovadores 

11.6. Materiais de acabamento 

11.7. Detalhes 

12. Relação edifício/cidade/comunidade: 

12.1. Tratamento paisagístico dos acessos 

12.2. Portões, muros e grades 

12.3. Controle de acesso ao edifício 

12.4. Convívio 

 

Apesar de todos os itens terem sido avaliados individualmente em cada 
edificação escolar, ao discorrer sobre cada uma delas, foi colocado, em texto 

corrido, aqueles itens que realmente se mostraram passíveis, ou seja, susceptíveis 
de sensações e  de algum tipo de avaliação, excluindo-se os menos relevantes 

para determinado prédio escolar.  
Após a visita in loco, utilizando-se desta Ficha apresentada e discutida acima, 

partiu-se para a última etapa da pesquisa, a confrontação dos dados obtidos e a 

sua interpretação, discutida e comentada no capítulo Conclusão. 
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Antes do desenvolvimento do modernismo no Brasil, ainda que houvesse 
manifestação de cunho nacionalista na cultura, muitos intelectuais e governantes 

eram simpatizantes de uma cultura europeia e defendiam políticas excludentes e 
autoritárias em relação à cultura popular. Acreditavam ainda que apenas a cultura 
trazida da Europa fosse a “verdadeira arte”. Porém, alguns intelectuais 

acreditavam e investiam na busca por uma cultura dita “brasileira”. Olhando de 
forma mais apurada para o passado, buscavam aspectos ditos “brasileiros”, afim 

de transformar o país, que começou a sofrer um “processo de abrasileiramento”, 
que marcou a produção artística após a Semana de 1922. 

Através desse olhar, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas adotou medidas de 

caráter nacionalizante, em termos econômicos, sociais e culturais. Dentre as 
vertentes culturais destacavam-se aquelas que buscavam corroborar para a 

construção da identidade nacional, e desta situação derivou o apoio a uma 
arquitetura que conseguisse exprimir a condição e singularidades nacionais. 

Porém, a arquitetura desejada por Vargas, ainda era um campo de embate 
cultural, composto por várias vertentes arquitetônicas, inclusive a moderna, 
disputando o papel de servir o Estado.  

Desde o seu surgimento na Europa, a partir das primeiras décadas do século 
XX, o ideal de socialização e construção de um “Mundo Novo” vinculado a  forma 

artística e ao compromisso social, gerou recepções diferenciadas. No Brasil foi 
introduzido pelos movimentos artísticos e arquitetônicos trabalhando questões um 
pouco diversas das enfrentadas na Europa pós-guerra, como indicou Anatole Kopp 

no excerto abaixo: 
 

“... a arquitetura ‘moderna’ não era apenas formas depuradas e técnicas 
contemporâneas, mas também e, sobretudo, a tentativa de participar, ao nível da 

construção do ambiente, na transformação da sociedade”. 
(Fonte: KOPP, Anatole - Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: 

Nobel, 1990, página 14) 

 
Agregando questões específicas em relação àquelas da sua origem, acabou por 

somar qualidades exclusivas e marcantes à sua configuração, trazendo, desta 
forma, a tão almejada identidade. A identidade nacional, desde as iniciativas 

modernistas reunidas na Semana de Arte de 1922, esteve presente na base de 
diversas ações modernas, a partir do vínculo estabelecido com o Estado Varguista 

pós-1930. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

A imagem mostra a 
autoridade 
constituída pela 
“mão generosa do 

estadista”, que 
afaga a juventude, 

reconhecendo seu 
território e sua 
importância para a 
Nação que se 
projeta jovem e, 
consequentemente 
moderna. 

 

__________________________________A representação nacional  
na produção arquitetônica moderna brasileira 

3.  

Imagens 1 e 2: 
Capa da Cartilha 
Escolar, Estado 
Novo.  
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Já ensaiado e pré-figurado durante o Estado Novo, tendo nos edifícios do 
Ministério da Educação e Saúde Públicas (MESP, 1937-1943) e do conjunto da 
Pampulha (1940-1944) duas realizações de caráter formador, além do Pavilhão na 

Exposição de Nova Iorque de 1939, foi após a Era Vargas, como dito 
anteriormente, que o modernismo tornou-se hegemônico. Consequentemente, as 

tradições culturais acabaram suplantadas pelos preceitos e convicções modernas, 
presentes nos momentos mais dinâmicos e em termos ideológicos também 
comprometidas com o desenvolvimento econômico e social. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Esse engajamento mostrou-se vitorioso, especialmente na arquitetura, a ponto 
de escrever a sua própria história, gerando uma versão dominante, que persiste 
até os dias atuais. Uma arquitetura que atravessou os tempos e congelou-se, 

perdurando até hoje na elaboração de escolas, fóruns entre outros edifícios 
públicos que ainda buscam representar e transmitir uma ideia de progresso e 

modernidade.  
Ainda, segundo Buzzar, verificamos que tal historiografia consiste em 

determinar e qualificar o momento de mudança de tom da atividade arquitetônica 

no Brasil. Assim, independentemente das obras modernas já criadas por 
Warchavichk, considerado por alguns como pioneiro, por outros como executor de 

uma arquitetura imatura, ou do edifício sede da ABI dos irmãos Roberto e do 
trabalho de Luís Nunes no Recife, tomou-se como o momento crucial de mudança 

da arquitetura brasileira, e portanto marco do modernismo - o projeto e a 
construção do edifício do MESP, e, entre outras coisas, porque nele resumiu-se 
todo o paradigma de uma era: 

 
I - A presença de Lúcio Costa, representando o intelectual modernista 

preocupado com as raízes de nossa cultura, a formação intelectual e a atividade 
como produção; numa trajetória que se inicia na arquitetura neo-colonial, 
verificando os seus limites e maneirismos, aplicando esses conceitos na direção do 

curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes e, consequentemente, 
mudando o conteúdo programático no sentido do modernismo. 

II - A ação do então ministro Gustavo Capanema, representante do Estado, que 
conscientemente impõe uma ruptura no processo cultural, dando início ao 
processo de renovação nacional, ao cancelar o concurso vencido por um "projeto 

  

 

MESP (Ministério da Educação 

e Saúde Pública), 

posteriormente Ministério da 

Educação e Cultura e 

atualmente palácio Capanema. 

Considerado o primeiro grande 
marco modernista brasileiro. 
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Imagens 3, 4 e 5: MESP – Ministério da Educação e Saúde Pública, hoje Palácio Capanema. 
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acadêmico, decorado em estilo marajoara", 3 e convidando Le Corbusier, então no 
auge de sua carreira, para prestar assessoria a equipe do edifício, composta por 
Lúcio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Ernani 

Vasconcellos e Jorge Machado Moreira, demonstrando com essa atitude que no 
Brasil cabe ao Estado mediar os conflitos da sociedade, indicando o rumo a ser 

seguido para o desenvolvimento dos interesses nacionais. 
III - E a convicção de Le Corbusier quando declara a sua total confiança em um 

Estado forte, não na grande burguesia, desmoralizada pela crise de 1929 e 

incapaz de proporcionar a concretização da sua ideologia.4  

"Passou pelo Brasil já não confiava mais o destino de sua utopia à audácia 

empresarial da grande burguesia, desmoralizada pela crise de 29, mas no poder 
empreendedor das camadas dirigentes organizadas na forma de Estados fortes e 
modernizantes." 5 

 
Portanto, tínhamos a arquitetura moderna brasileira, como já se percebeu, 

pretendendo, de forma diferenciada da vanguarda europeia, estabelecer um 
vínculo com o passado mais distante, no caso o do período “colonial”, justamente 
buscando estabelecer uma identidade nacional histórica, em conformidade com 

outras ações culturais, de forma a justificar, ou legitimar a existência do Estado-
Nação brasileiro e a sua busca pela resolução dos problemas de atraso econômico 

e social. Desta forma mirava o passado e, através de um olhar apurado e seletivo, 
construía um futuro, através da reorganização cultural e social do presente. 

 

“Pôr isso buscamos um sentido com a nossa vanguarda - a identidade nacional, 
a brasilidade. Paradoxal modernidade: a de projetar para o futuro o que tentava 

resgatar do passado.” 6 
 

O moderno aparecia para disseminar uma cultura local esquecida e enraizada 

no passado distante, em contrapartida exterminar o academicismo “passadista”, 
aquele imediatamente anterior. Tínhamos uma nova forma de ser moderno, 

mostrando-se adaptado às condições e cultura brasileiras, mas na verdade, 
recriando-as, para não dizer, criando-as. 

 

“A famosa coluna do Palácio do Alvorada, tão bem aceita e assimilada 
popularmente, e com ingenuidade até, tem para mim, quem sabe se para nós, um 

jeito de boneca de índio goiano, um trejeito de alpendre barroco, mas também só 
é possível como expressão da mais arrojada técnica. Elegante cariátide. Do índio 

                                                        
3 BRUAND, Yves, op. cit., página 81. 
4 Vide: BUZZAR, Miguel Antonio – João Batista Vilanova Artigas, elementos para 

uma compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938 – 1967. 

Dissertação de Mestrado São Paulo: FAU-USP, 1996. 

 ________ -  Difusão da arquitetura moderna brasileira, o caso do 

Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (1959-1963). 

Porto Alegre, 2007, páginas 1 – 18. 

MARTINS, Carlos Ferreira – Arquitetura e Estado no Brasil – Elementos para uma 

investigação sobre a Constituição do Discurso Moderno no Brasil; a Obra de 

Lúcio Costa (1924-1952). Dissertação de Mestrado, FFLCH-USP, 1987. 
5 ARANTES, Otília B. Fiori; ARANTES, Paulo Eduardo - Um Ponto Cego no projeto 

Moderno de Jurgens Habermas, página 89. 
6  BRITO, Ronaldo - O trauma do Moderno, in: Tolipan, S. (org.), Sete Ensaios sobre o 

Modernismo, página 15. 
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ao brasileiro de hoje o que queremos é ser modernos, enquanto moderno puder 
significar, como eu imagino, qualquer coisa diferente de subdesenvolvido.”  

(FONTE: ARTIGAS, Vilanova - O homem e a arquitetura: o conjunto habitacional Cumbica. 
Casa & Jardim, no 160, página 44, maio/1968) 

 

Na frase mencionada por Vilanova Artigas, nos deparamos com uma associação 
direta entre tecnologia e identidade nacional. Nela, o apelo progressista 

tecnológico, ou seja, uma confiança no caminho do desenvolvimento tecnológico 
nos moldes internacionais e, ao mesmo tempo, um reforço da ideia de identidade 
nacional, do índio ao barroco, se mostrava de maneira pungente. Ou ainda, a 

busca de uma identidade, uma brasilidade, que se exprimia pelo avanço 
tecnológico sem deixar de lado o passado que nos fazia brasileiros. Dessa 

maneira, fica claro, partindo do conceito em que colonial e moderno se articulam 
na forma e na função, a linguagem arquitetônica caracterizada pela combinação, 
não num pastiche de estilos, mas num desafio de pesquisa técnica e revisão dos 

valores plásticos.  

"A boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a 

arquitetura de qualquer período anterior - o que não combina com coisa nenhuma 
é a falta de arquitetura", dizia Lúcio Costa, condenando os estilos apenas 
reproduzidos, como o neocolonial, considerado por ele uma "mentira". 

 Lúcio Costa, como já vimos, passou a ser  o emblema desta arquitetura, que 
com o edifício para o MESP iniciou uma nova fase para a arquitetura brasileira, 

procurando dar forma, através da cisão e da troca entre culturas, a uma “tradição” 
local e tipicamente brasileira. Notamos também sua desenvoltura com novas 
técnicas, materiais, colocando-se em linha com formas de industrialização, 

possibilitando o desenvolvimento ou atualização da profissão e, ao mesmo tempo, 
a construção de uma memória coletiva que ganhou expressão junto a obras 

arquitetônicas do passado e que delimitou uma concepção de arquitetura moderna 
brasileira que permanece até a atualidade com clareza, descrita por exemplo na 
fala de Guilherme Wisnik: 

 
“O completo entendimento das características construtivas e dos repertórios 

formais que no Brasil se difundiram e combinaram define, em Lúcio Costa, o 
raciocínio moderno sobre a base vernacular como o principal instrumento de 

projeto e intelecção. Sua maneira particular e erudita de combinar referências 
variadas estabelece um campo preciso dentro do qual é legítimo justapor extensos 

panos de vidro e quebra-sóis industriais a treliçados de madeira ou blocos 

cerâmicos, num entrosamento que flagra a gênese das formas como produto de 
diversas trocas culturais (...)” 7 

 
“(...) volta-se a um conjunto já constituído, faz um inventário e dialoga com 

ele. A recorrência frequente do uso de elementos e ambientes tradicionais em 

Lúcio Costa, como a gelosia, a telha-canal, o pátio e a varanda, bem como a 
atenção dada a desenhos de guarda-corpo das escadas, ou pinturas ornamentais 

em telhas de louça, podem ser tomados como uma “coleção de resíduos de obras 
humanas”, reapropriados e associados às vantagens e circunstâncias 

contemporâneas (...)” 8 

                                                        
7 WISNIK, Guilherme – Espaços da arte brasileira / Lúcio Costa, São Paulo, Cosac e 

Naify, 2001, página 36. 

8  Idem, ibdem, página 31. 
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Esta ação que tinha como pano de fundo o progresso e o adensamento social da 
nação baseou-se na negação e, consequentemente, como já foi dito 
anteriormente, na ruptura com o passado imediato, que copiava um modelo 

europeu e com a valorização de um passado remoto, colonial ou primitivo, que 
tinha como base uma arquitetura econômica, de formas puras e em gênese 

funcional e racional, âmago também da arquitetura moderna. 
Ainda que absorvendo boa parte dos ideais da Arquitetura Moderna Europeia, as 

vanguardas brasileiras e latino-americanas acabaram por acrescentar em seus 

fundamentos principais, atividades distintas das vanguardas europeias, que 
adequaram-se à cultura, ao clima e a atividade econômica e social que se segue 

na época e que são distintas daquelas encontradas na Europa no mesmo período. 
O principal diferencial entre a vanguarda brasileira e a europeia foi aquele já 
discutida acima: enquanto o modernismo europeu buscou uma ruptura com o 

passado, no Brasil buscou-se a (re)interpretação deste passado, a ponto deste 
tornar-se um item constitutivo do modernismo brasileiro. A possibilidade dada 

pela Arquitetura Moderna de recomeço e renovação, através de uma revolução 
artística e intelectual, nos pareceu uma solução muito apropriada para a criação 
de uma nova arquitetura, que também nos oferecia a liberdade de criação e 

renovação para um país até então em crescimento e ascensão, objetivando a 
união de uma nação dividida e sem identidade. 

A escolha, seletiva, de alguns procedimentos artísticos da vanguarda europeia 
por parte da vanguarda brasileira se mostrou essencial, pois também permitiu a 
ruptura com os preceitos academicistas, liberando a criatividade para longe dos 

cânones vigentes e  possibilitando desta forma que a cultura local fosse revisitada, 
e não mais expiada ou desdenhada, como acontecia até então. Tal atitude, já 

descrita anteriormente, nos coloca diante de um novo olhar, frontal e 
desavergonhado, para o fato de que “no Brasil as culturas primitivas se misturam 
à vida cotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente”.9  

Conforme Miguel Antonio Buzzar, as culturas primitivas, ao contrário do que 
podiam parecer, não estavam tão distantes dessa realidade, tão pouco 

representavam uma outra realidade, porém, não serviriam para uma pesquisa 
amplificadora de repertório, nem como uma fonte de pesquisa que pudesse ser 
levada em consideração. Pelo contrário, fazia-se o possível para esquecê-las e, 

pelo mesmo motivo, a cópia desenfreada de uma arquitetura Europeia Tradicional 
era essencial para a “valorização” da cultura do país. A nossa tradição trazia à 

tona a “vergonhosa” sociedade com a qual se queria romper e esquecer. O 
acontecimento inovador trazido pela Arquitetura Moderna, já que totalmente novo 

e descomplexado, liberto de todo academicismo, pôde pensar e trabalhar como 
um dado positivo o que antes era tachado como negativo e vergonhoso. O 
caminho inteligente e inovador foi aquele que conseguia romper com as 

“tradições”, incorporando as culturas primitivas (principalmente nas artes 
plásticas) e colonial (particularmente na arquitetura) e não agindo contra elas.  

Porém, devemos ficar atentos, pois, novamente segundo Miguel Antonio Buzzar, 
para os modernistas esse passado colonial era usado como uma base para o 
desenvolvimento de um pensamento: não deveria ser abraçado e copiado sem um 

“olhar seletivo e apurado”, tão pouco “negado e esquecido”. Isto foi claramente 
configurado nas formulações iniciais de Lúcio Costa, através do olhar positivo em 

                                                        
9 Vide: CANDIDO, Antonio – Literatura e Sociedade: Estudos de Teoria e História 

Literária, Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2012, 11a Edição, páginas 144-145. 
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relação a arquitetura colonial, dando substância a arquitetura moderna 
brasileira10. 

A “nacionalização” do modernismo trouxe grandes vantagens. Através do 

discurso e da ideia de representar a nação, ou ainda de um Estado que forjou a 
nação, conheceu no modernismo um aliado insubstituível, representado 

primeiramente pelo edifício do Ministério da Educação e Saúde Públicas (MESP – 
1937-1943), posteriormente, tem seu ápice, com o Plano Piloto de Brasília (1957). 
Com a hegemonização do modernismo, que após o fim do Estado Novo esteve 

presente nos momentos mais dinâmicos em que o Estado, nos seus vários níveis, 
buscou organizar uma base de desenvolvimento econômico e social. Um desses 

momentos deu-se com a implementação do Plano de Ação (1959-1963) pelo 
então governador de São Paulo, Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto.  

A produção de equipamentos públicos pelo Estado nesse período é espetacular: 

até 1961 foram construídos (ou reformados) 315 edifícios entre escolas, postos de 
saúdes, fóruns e delegacias de polícia 11 . A totalidade das edificações não foi 

concebida a partir da linguagem moderna, no entanto, na produção de escolas, 
que serviu-se, dentre outros, do lastro conceitual e prático forjado pelo Convênio 
Escolar (1949-1959), houve procedências modernas de inúmeras edificações. 

O levantamento e a análise da produção arquitetônica vinculada ao Plano de 
Ação, certamente agregou ao conhecimento do modernismo, enquanto 

representação da nação e do Estado, informações que nos auxiliaram na 
ampliação da historiografia e na renovação do entendimento da difusão da 
Arquitetura Moderna no Brasil. 

Esta, nesse período, conheceu não apenas a sua consolidação, mas uma 
hegemonia absoluta. Era a Arquitetura de um tempo, ou melhor, da época 

desenvolvimentista, que o modernismo buscava pré-figurar e representar, além de 
contribuir com construções efetivas.   

Neste sentido, ainda que não tenha havido nenhuma diretriz de projeto, de 

qualquer natureza, a arquitetura moderna, em função do papel que havia 
conquistado, de ser parte constitutiva da cultura e da identidade nacionais e 

participante do desenvolvimento nacional, constituiu-se, não por acaso, na 
concepção arquitetônica recorrente das obras projetadas por arquitetos 
contratados, salvo em algumas obras menores de solução corrente, via de regra 

de responsabilidade do Departamento de Obras Públicas (DOP). Mesmo no caso 
das construções escolares não houve uma normativa específica, ainda que tenham 

se apoiado empiricamente e de forma prática nas concepções desenvolvidas 
anteriormente pelo Convênio Escolar.12 

 

 

3.1. Os “anos dourados”, a década de 1950 
 
 

Considerada uma época de transição entre o período de guerras da primeira 
metade do século XX e o período das revoluções comportamentais  e  tecnológicos 

 

                                                        
10 Vide: BUZZAR, Miguel Antonio - João Batista Vilanova Artigas: Elementos para a 

Compreensão de um Caminho da Arquitetura Brasileira, 1938-1967, 2.2. 

Nacionalismo, Modernismo e Cultura. Vanguardas Europeias e Brasileira: Um Diálogo 

Aberto, páginas 49-62. 
11 Segundo dados do 3O e último relatório PAGE apresentado em 1962.   
12 Vide: Revista Habitat no 4, 1951. 
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da segunda metade, foi certamente na década de 1950 que o prestígio da 
arquitetura moderna ganhou corpo. 

As mudanças que aconteceram na cultura, na política, nos usos, nos costumes e 

nos comportamentos, iniciaram-se, em meados da década de 1940 e 
consolidaram-se nos “anos dourados”, como ficou conhecida a década de 1950. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o cenário internacional foi 
alterado significativamente, com a divisão do mundo em dois blocos político-
militares: EUA e URSS. Reforçado pela prosperidade norte-americana no pós-

guerra, difundiu-se em todo o mundo ocidental um espírito de otimismo e de 
esperança, um novo modo de viver propiciado pela produção em massa de bens 

manufaturados de uso pessoal e doméstico. Dessa maneira, começávamos a 
sofrer influências desta cultura norte-americana, e não mais europeia, que 
anteriormente moldava a cabeça da intelectualidade. 

Em São Paulo separando os ensinos de arquitetura e engenharia no ano de 
1947, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie e em 1948 a Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo instituíram cursos de 
Arquitetura. 

Outro ponto de atração e difusão dos novos princípios foi a criação de dois 

grandes museus, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Museu de Arte 
Moderna (MAM), ambos fundados em fins da década de 1940, respectivamente 

pelo jornalista Assis Chateaubriand, em 1947, com a participação de Pietro Maria 
Bardi e sua esposa e arquiteta Lina Bo Bardi, em que desenvolveram novo 
conceito museológico, através de atividades didáticas direcionadas ao 

conhecimento da arte; já o MAM, pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho, em 
1948. Sob o signo do moderno, a arte e arquitetura brasileiras se fundiram. 

Após a sua inauguração, em 8 de março de 1949, o MAM, através de F. 
Matarazzo, buscou a realização de uma grande mostra de arte inspirada na Bienal 
de Veneza. O dia da abertura dessa I Bienal de São Paulo, 20 de outubro de 1951, 

tornou-se emblemático em termos de renovação das Artes Plásticas no país. Além 
de maior contato do público brasileiro com os artistas e aquilo que estava sendo 

produzido, a “arte moderna”. Com mais de 200 mil visitas, foi considerada sucesso 
absoluto. 

Como parte das comemorações do 4o Centenário da fundação de São Paulo, em 

1953, no Parque Ibirapuera, aconteceu a II Bienal. O conjunto de edificações que 
receberam essa II Bienal foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer; com 

paisagismo de Otávio Augusto Teixeira Mendes, engenheiro agrônomo; e para o 
Ginásio de Esportes, Ícaro de Castro Mello. Segundo texto de Ignácio de Loyola 

Brandão, Leonor Amarante constatou que “os prédios de vidro com fachadas  que 
se refletiam no lago formavam uma moldura perfeita para as vanguardas e eram a 
síntese do progresso da arquitetura no Brasil”. Ainda nesta Bienal o professor, 

teórico e designer Max Bill, foi convidado para júri e, conhecendo a arquitetura do 
país travou sua dura e emblemática crítica à arquitetura moderna brasileira, 

descrevendo-a como formalista e desvinculada do processo de transformação 
social. Esta foi encarada como uma crítica daquilo que era produzido pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer e não influenciou a Arquitetura Brasileira frente ao 

cenário internacional, impulsionando o interesse de críticos e do público na 
arquitetura que aqui estava sendo realizada. Aliás, segundo Pedrosa, contrariando 

a crítica de Bill: 

“Um dos traços característicos de nossa arquitetura é sem dúvida a leveza, a 
elegância das soluções estruturais, devida ao emprego sistemático do cimento 

armado. Toda a obra de Niemeyer e de seus principais colegas deve sua proverbial 
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leveza, sua beleza plástica às propriedades intrínsecas de flexibilidade e 
maleabilidade desse material”. 

Nesta mesma década de 1950 outras três Bienais foram realizadas, em 1955, 

1957 e 1959, todas caracterizadas pelas atitudes de protesto de críticos e artistas. 
Neste contexto, motivado pelos artistas, arquitetos e críticos da época,  bem como 

pela mudança comportamental de parte da população que habitava os grandes 
centros urbanos, a Arquitetura Moderna ganhou espaço, com a intensificação da 
produção no período. Foi nessa década que surgiram as revistas especializadas 

que dão a oportunidade à formação de um novo, e frutífero, espaço de debate da 
experiência arquitetônica moderna brasileira. Revistas como Acrópole (1939 – 

1971) 13  e Habitat (1950 – 1965) em São Paulo; Módulo (1955 – 1965) e 
Arquitetura (1961 – 1969) no Rio de Janeiro; Arquitetura e Engenharia (1946 – 
1965) traziam em suas publicações as obras e projetos realizados na década e, 

dessa maneira, contribuíram com a difusão da Arquitetura Moderna Brasileira e o 
debate produzido na atualidade. 

De forma genérica, não apenas em São Paulo (sobretudo a partir do Rio de 
Janeiro no governo Vargas) os arquitetos modernos tiveram um papel 
fundamental para a constituição do patrimônio arquitetônico brasileiro e sua 

preservação ao determinarem os rumos do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Sphan), que definiu o que devia ser considerado "monumento 

nacional" e, portanto, a ser preservado. Criado por decreto presidencial em 30 de 
novembro de 1937, o Sphan foi, em sua origem, subordinado ao Ministério da 
Educação. Rodrigo Melo Franco de Andrade foi convidado por Gustavo Capanema 

para dirigi-lo e manteve, de 1937 até 1967, seu cargo de diretor do Patrimônio. O 
órgão veio a ser posteriormente Departamento, Instituto, Secretaria e, de novo, 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como se chama 
atualmente. Foi no espaço do Sphan que se deu a conexão entre os arquitetos 
modernos e os intelectuais mineiros. Foi Rodrigo Melo Franco de Andrade quem 

indicou Oscar Niemeyer a Juscelino Kubitschek quando este era prefeito de Belo 
Horizonte e quis projetar o novo bairro da Pampulha, além disso, também 

promoveu outras grandes mudanças na cidade, como abertura de grandes 
avenidas e obras de infra-estrutura, removendo e ampliando as redes de esgoto e 
abastecimento de água. Mas, certamente, a figura central do Sphan foi Lúcio 

Costa que esteve à frente da Divisão de Estudos de Tombamento do Sphan de 
1937 até 1972, quando se aposentou, sempre articulando a visão do passado, a 

partir de um projeto de futuro, já discutido anteriormente. 
Portanto, os chamados "anos dourados" foram marcados pelo espírito otimista 

que consagrou o governo presidencial de Juscelino Kubitschek e acabou por 
englobar todo um conjunto de mudanças sociais e manifestações artísticas e 
culturais que ocorreram dentro de um debate mais geral sobre a reconstrução 

nacional, em curso desde o início dos anos 1950 até os primeiros anos da década 
seguinte, 1960. 

O governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 até 1961, foi marcado pela sua 
concepção político-administrativa, adquirida quando viajou de maio a julho de 
1948 aos Estados Unidos e Canadá e foi intensamente influenciado, dessa forma, 

passou a priorizar o desenvolvimento industrial do Brasil, através de um processo 
não só intenso, mas também diversificado.  

                                                        
13 No caso de Acrópole, é na primeira metade dos anos 1950 que ela se transformou em 

uma Revista de fato moderna, anteriormente registrava toda sorte de produção. 
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O programa de seu governo, organizado com o auxilio de uma equipe de 
técnicos, constituía o famoso Programa de Metas, um importante programa de 
industrialização e modernização, que estabelecia um "ambicioso conjunto de 

objetivos setoriais", que "daria continuidade ao processo de substituição de 
importações que se vinha desenrolando nos dois decênios anteriores” 14 , 

contemplando apenas marginalmente o setor agropecuário, continha metas tanto 
para o setor público como para o privado, e foi consideravelmente bem-sucedido, 
impulsionando um período de crescimento econômico acelerado, às custas de um 

alto endividamento público. O Programa foi subdividido em setores, que 
contemplavam investimentos em estradas, siderúrgicas, usinas hidrelétricas, na 

marinha mercante e na construção de Brasília.  Baseado em “30 metas”, 
distribuídas em setores: energia, transporte, alimentação, indústria de base e 
educação, além é claro da construção de Brasília, que foi o auge desse 

crescimento econômico do país. 
O governo JK também promoveu o acordo entre partidos políticos da época, o 

PSD, Partido Social Democrático, criado em 1945, inspecionado por Vargas que, 
entre outras coisas, apoiou a candidatura de Dutra neste mesmo ano, e que foi o 
responsável, durante o seu governo presidencial iniciado em 1946, pela criação do 

Plano Salte (Saúde, Alimentação, Transporte e Educação), este também referência 
para a criação do Plano de Ação, apesar de não ter atingindo as expectativas 

esperadas; e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, formado por uma corrente 
nacionalista e reformista e por um grupo tradicional clientelista. Em 1950, Getúlio 
Vargas se elegeu através desse partido, desenvolvendo sua filosofia  política de 

trabalhismo. 
Nesses “anos de euforia”, como foi chamado o período desenvolvimentista que 

se seguiu a partir do governo JK, a arquitetura  conheceu um movimento único, 
em que a comoção social promoveu também a sua assimilação como expressão de 
massa, dando sinais de um aprofundamento do espírito modernizador do país.  

Em março de 1957 foi escolhido por um júri, formado por Israel Pinheiro - 
Presidente da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), Oscar 

Niemeyer - Diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap, 
Hildebrando Horta Barbosa - Representante do Clube de Engenharia, Paulo 
Antunes Ribeiro - Representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), 

William Holford, André Sive e Stamo Papadaki, o plano-piloto de autoria do 
arquiteto e urbanista Lúcio Costa para a construção de Brasília.  

Enquanto projetava Brasília, a "cidade do futuro", o arquiteto e urbanista dava 
pareceres e definia o que devia ser integrado ao patrimônio nacional, ou seja, o 

que merecia representar simbolicamente a identidade e a memória da nação. 
A nova capital, Brasília, foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente 

Juscelino Kubitschek, e se tornou o paradigma desse novo desenho urbano e 

dessa nova arquitetura. Durante a primeira reunião ministerial realizada no Palácio 
do Planalto, assinou mensagem dirigida ao Congresso, propondo a criação da 

Universidade de Brasília (UnB), inaugurada em 21 de abril de 1962. 
 
 

 
 

 
 

                                                        
14 LESSA, C - Quinze Anos de Política Econômica. São Paulo: Brasiliense, 4a Edição, 

1983, página 27. 
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4.1. As referências para 

Elaboração do Plano: 
Anísio Teixeira, 
as Escolas-Parque e 
o Convênio Escolar 
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Com a finalidade de entendermos as circunstâncias pertinentes à arquitetura 

escolar em período anterior e posterior ao desenvolvimento do Plano de Ação, 
bem como analisarmos as propostas arquitetônicas que os idealizadores do Plano 
se basearam para a sua concepção, pontuamos algumas discussões relevantes 

sobre educação. 
A origem da educação pública no Brasil se deu através do pensamento liberal 

da igualdade entre os homens e do direito de todos à educação, entendida como 
um instrumento indispensável para a construção de uma sociedade de 
oportunidades iguais. Portanto, a história da arquitetura escolar pública iniciou-se 

com a República, com um programa educacional direcionado apenas ao ensino 
primário, enquanto o secundário, composto por parte do ensino fundamental e o 

ensino médio, considerado prerrogativa das elites e não-obrigatório, era 
ministrado por instituições privadas no final do século XIX, porém só teve uma 
produção qualitativa e quantitativamente expressiva a partir de meados do século 

XX.  
Em São Paulo, a iniciativa governamental para execução de prédios escolares, 

começou a se mostrar a partir do momento que o extraordinário desenvolvimento 
da produção cafeeira e a extrema fragilidade de uma economia colonial 
exportadora, segundo Julio Roberto Katinski, “incapaz de produzir até os cravos 

que fixavam os trilhos nos dormentes”, induziu a um acelerado crescimento 
urbano, com suas necessidade coletivas, inclusive de educação pública, para 

suprir a intensa importação não apenas de mão-de-obra, mas também de bens de 
consumo. Isso explica o desenvolvimento científico tecnológico e educacional que 
ocorreu em São Paulo, mas não em outras regiões como o Nordeste, com a sua 

economia baseada no açúcar; Minas Gerais e o ouro e ainda a borracha no 
extremo norte, que não necessitavam de uma mão-de-obra especializada. A 

Guerra do Paraguai (1865 – 1870) também foi um outro fator que contribuiu para 
a constatação do despreparo das Forças Armadas Brasileira e a necessidade de 
investimento, principalmente, no setor educacional.  

Além disso, segundo Júlio Roberto Katinsky, dada a falta de especialização dos 
“brasileiros” para o trabalho qualificado, foi necessário a importação também de 

mão-de-obra e de professores, estrangeiros ou formados no exterior, capazes de 
lecionar e projetar as primeiras escolas. Dessa forma, os primeiros Tratados 

Arquitetônicos 15  foram realizados por estrangeiros. Desses três Tratados, de 
Leonce Reynaud, de Julian Guadet e de Louis Cloquet, o mais antigo deles, 
publicado em 1850, já preconizava a relação dos espaços construídos e a técnica 

de seu tempo, já imaginando a adequação das formas arquitetônicas às estruturas 
surgidas com a Revolução Industrial, propondo toda a edificação produzida na 

usina e o canteiro reduzido ao local da montagem dos elementos (quase) 
acabados.  

“O arquiteto Julian Guadet assumiu a vaga de Reynaud na Escola de Belas Artes 

de Paris e se propôs a continuar a obra e o pensamento de seu predecessor. 
Todos os três se definem por uma arquitetura, de um lado, amparada pela 

razão construtiva e, por outro, pelas novas possibilidades – e imaginosa 
estruturas de ferro forjado – dos materiais produzidos pela indústria: ferro 
forjado (aço), vidro transparente ou colorido, e esmaltes a fogo.” (FONTE: 

KATINSKY, Julio Roberto. In: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (org) - 

                                                        
15 Vide: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (org) - Arquitetura 

Escola Paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo: Imprensa Oficial, página 24, 2006. 
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Arquitetura Escola paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo: Imprensa Oficial, página 24, 

2006) 

Portanto, desde o século XIX, alguns grupos de intelectuais e políticos 
brasileiros buscavam a conscientização da população da necessidade de um ajuste 

na sociedade. Para isso, a saúde e a educação, itens indispensáveis para a entrada 
da nação no seleto grupo dos povos considerados civilizados e desenvolvidos, 
deveriam ser prioridade do governo. Após a Proclamação da República, em 1889, 

essas discussões ganharam contornos específicos e passaram a fazer parte da 
política e ideologia oficiais do país. Dessa forma, a população, agora alfabetizada e 

instruída, abandonaria as tradições arcaicas. 
Para efetivar essas ideias, foram construídos os primeiros edifícios para os 

grupos escolares, com modelo arquitetônico empregado até os anos 1920. Porém, 

em um primeiro momento, expressavam as preocupações dos governantes em 
legitimar suas políticas públicas, mas, após 1930, revelariam, pela quantidade 

reduzida de escolas implantadas, a dificuldade em se alterar as configurações 
sociopolíticas estabelecidas. O Estado não dispunha de instrumentos políticos que 
viessem responder às transformações geradas pela industrialização e urbanização 

do país.  
 

“...fachada grandiosa, hall de entrada primoroso, escadarias, duas alas, uma 
para meninos, outra para meninas, eixo simétrico, pátio interno, acabamento com 

materiais nobres, portas com bandeiras, janelas verticais grandes e pesadas, 
carteiras para dois alunos, relógio redondo com algarismos romanos e pêndulo, 

professoras competentes, diretor severo, recreio, exames escritos e orais, entrada 

e saída da escola, festas cívicas, hino nacional, hasteamento de bandeiras e 
declamação de poesias, uniforme azul e branco, caixa escolar, boletim de nota de 

comportamento e aplicação, medalhas de honra ao mérito aos melhores alunos, 
orfeão, cartilha, livro de leitura, brincadeiras, medo, alegria.” 

(FONTE: BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida – Arquitetura e Educação: organização do 
espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873 – 1971). São Carlos: 

EdUFSCar & Brasília: Inep, página 18, 2002) 

 
A descrição acima nos remete aos grupos escolares do fim do século XIX e início 

do século XX. Porém, em 1927, segundo Janice Theodoro da Silva, o número de 
matrículas no território nacional chegou a 1.780.000 para uma população em 
idade escolar de 4,7 milhões. O que reforça a ideia das escolas públicas 

implantadas apenas em bairros urbanizados e destinadas apenas aos grupos 
sociais que apoiavam as elites republicanas. 

 
 

“Se pensarmos o Brasil de forma global, entre o final do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX, a escola pública e leiga funcionava, 
preponderantemente, como um símbolo da possibilidade de transformações 

sociais, políticas e culturais do regime republicano.” 
(FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (org) - Arquitetura Escola Paulista: 

anos 1950 e 1960. São Paulo: Imprensa Oficial, página 42, 2006) 
 

 

Com isso, o surgimento, no início do século XX, especificamente na década de 
1920, após a Semana de Arte de 1922, de novas propostas que responderiam às 
insatisfações e inconformismos diante das estruturas sociais ditas arcaicas, 

passadistas e, portanto, inadequadas ao país, vinham responder ao atraso 
educacional que ainda se mantinha o Brasil. A principal, no Estado de São Paulo, 
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foi a Escola Nova, patrocinada por Fernando Azevedo e Lourenço Filho, com 
discurso voltado ao ensino primário e secundário, buscava o livre desenvolvimento 
criador das crianças e dos adolescentes. Também é do final da década de 1920 a 

experiência feita pelo educador Anísio Teixeira e discutida mais adiante. 
No entanto, no  caso do Estado de São Paulo, que congrega o nosso foco, 

notamos no gráfico a seguir, que foi a partir de 1950 que a produção escolar 
ganha expressividade, a partir do momento que temos um grande crescimento 
desta produção com seu ápice atingido em torno do ano de 1975, com 

aproximadamente 400 novos prédios construídos. 
 

 Onde, 
 
DOP: Departamento de Obras Públicas; 

Ipesp: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo; 
Fece: Fundo Estadual de Construções Escolares, também criado no governo 

Carvalho Pinto; 
Conesp: Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo; 
FDE: Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 

CDHU: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo; 

CPOS: Companhia de Obras e Serviços. 
 
 

 
A partir da década de 1950 foram implementados perto de 7 mil prédios 

escolares, demostrando o contínuo investimento na construção destas obras, 
viabilizada e administrada por diferentes órgãos públicos, como vemos a seguir. 

 

 
 
 

 
 

Imagem 6: Linha do tempo da atuação dos órgãos estaduais. 
(Fonte: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (org.) - Arquitetura Escola paulista: anos 
1950 e 1960. São Paulo: Imprensa Oficial, página 17, 2006) 

Imagem 7: Edifícios escolares construídos no Estado de São Paulo. 
(Fonte: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (org.) - Arquitetura Escola paulista: anos 
1950 e 1960. São Paulo: Imprensa Oficial, página 16, 2006) 
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Com uma meta que não se modificou durante todos esses anos, o atendimento 

a vagas no ensino público para uma demanda sempre crescente, efetuaram-se 

produções paralelas àquelas já em andamento, somando-se esforços aos órgãos 
responsáveis por essa atividade, como é o caso do período analisado, com 

produção que saiu do âmbito exclusivo do Departamento de Obras Públicas (DOP) 
e, em um primeiro momento, transferiu-se para o Instituto de Previdência do 
Estado de São Paulo (IPESP) para posteriormente passar a ser exercida por 

órgãos como o FECE, o CONESP e a FDE, porém não mais concomitantemente à 
atuação do DOP. 

Pela disponibilidade financeira existente no IPESP, ainda em 1957, no governo 
Jânio Quadros, foi liberada a função de construir edificações públicas estaduais a 
esse órgão, estabelecendo uma produção que ocorreu paralelamente à do DOP, 

que foi subtraída da responsabilidade de implementação da maioria de escolas, 
fóruns, postos de saúde, delegacias de polícia e cadeias. O IPESP, nesse governo, 

sem uma infra-estrutura necessária para gerir uma quantidade muito grande de 
obras, acaba se apropriando de procedimentos empregados pelo DOP, entre os 
mais importantes, a padronização de projetos para a construção de prédios 

escolares. 
Esses órgãos, em comunhão com o governo estadual, foram os responsáveis 

pelo início da disseminação das edificações escolares e, consequentemente desta 
arquitetura escolar, por todo o Estado de São Paulo, difundindo técnicas 
construtivas, propondo novos espaços e construindo uma rede de edifícios que se 

tornaram referências arquitetônicas e culturais. Além disso estabeleceram novas 
relações de uso com os alunos, professores, funcionários e a comunidade, 

estabelecendo laços afetivos entre o prédio e a população da cidade. 
Com o fim do governo Jânio Quadros iniciou-se a administração seguinte, do 

governador Carlos Alberto Carvalho Pinto, onde novas formas de gestão foram 

adotadas entre os anos de 1959 e 1963. Baseada nas diretrizes delineadas pelo 
Plano de Ação do Governo do Estado, foi o primeiro governador a estabelecer um 

planejamento orçamentário rigoroso dos vários setores da administração pública. 
A elaboração do Plano e a sua implantação, através da construção das obras 
públicas, em um curto espaço de tempo, determinou a necessária recorrência a 

outros projetos e planos, bem sucedidos ou não, adaptando-os a realidade da 
época e ao período em questão. 

 Nesse sentido, a produção do Convênio Escolar se mostrou esclarecedora, a 
partir do momento que percebeu-se a possibilidade de estabelecer paralelos, 

confirmadas em entrevista feita com Plínio de Arruda Sampaio, entre as obras 
produzidas por este e aquelas que seriam implantadas também pelo Plano de 
Ação. Os paralelos iam no sentido da utilização dos preceitos modernos para 

elaboração dos projetos, em contraposição ao período anterior, no qual os 
projetos padronizados do DOP tinham uma linguagem eclética. Esse paralelo se 

mostrou eficaz durante a análise das obras implementadas pelo PAGE, 
confirmando a então tentativa de estabelecimento de aproximações, com o 
objetivo de facilitar o desenvolvimento do Plano de Ação, que exigia muita 

rapidez. 
 

“... o Plano Salte, o Garcez16 tinha feito dois planos, um plano rodoviário e um 
energético, que nós usamos muito. É preciso pagar um mérito, um tributo ao 

                                                        
16 O Plano Salte, no governo de Eurico Gaspar Dutra (1946 – 1951); a Comissão Mista 

Brasil – Estados Unidos (1951); o Governo Getúlio Vargas (1930 – 1945); o BNDE – 
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Garcez, não teríamos feito o plano, sem os dois planos dele. Entendeu, porque 
eles fizeram estudos básicos e esse material estatístico primário já estava 

recolhido.” 
(FONTE: SAMPAIO, Plínio de Arruda - Depoimento ao Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura no Brasil: 

diálogos na cidade moderna e contemporânea”, 2007) 

 
Ainda que o Convênio Escolar seja a referência mais direta, não podemos deixar 

de lembrar das escolas parque, que serviram de inspiração para a criação do 
próprio Convênio e que, por este motivo, serão analisadas primeiramente. 

 

 4.1. As referências para a elaboração do Plano: Anísio Teixeira, as 
Escolas-Parque e o Convênio Escolar 

 

Em Salvador, Anísio Teixeira tomou a iniciativa de implementar aquela que 
seria uma das suas propostas mais influentes, que até os dias atuais seduz vários 
grupos de arquitetos com o seu binômio escola classe e escola parque. Essa 

proposta chegou até São Paulo através de Hélio de Queiroz Duarte, que morou em 
Salvador, onde teve contato com a conceituação da escola parque de Anísio 

Teixeira, de quem se tornou profundo admirador e promovedor de suas ideias. 
 

 
 
 

 
 

Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, houve a introdução, em 
um primeiro momento, da ideia da educação pública como elemento remodelador 
do país na construção de uma sociedade moderna e democrática. Em 1932 foi 

lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que defendia a 
universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os intelectuais que 

                                                                                                                                                                                
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (1952); o 2o mandato de Getúlio Vargas 

(1951 – 1954) e o Plano de Metas, no governo Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), 

foram acontecimentos de grande importância, servindo como marcos referenciais de 

planejamentos no Brasil. 

Imagens 8, 9 e 10: Escola-parque ou Centro Educacional Carneiro Ribeiro (em duas 
etapas: 1947 e 1956, em Salvador, de Diógenes Rebouças. 
(FONTE: Revista AU, no 178, Janeiro/2009) 
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assinaram o documento estava Anísio Teixeira (1900 - 1971), figura central na 
educação pública brasileira no século XX.  

O interesse pela educação levou-o até a Europa e aos Estados Unidos para a  

observação dos novos sistemas de ensino que estavam sendo implantados e 
pesquisados. 

Assim que voltou ao Brasil, ainda no início da década de 1930, foi nomeado 
diretor de instrução pública do Rio de Janeiro. Perseguido pela ditadura Vargas, 
acabou se demitindo em 1936 e voltando para a Bahia. 

Em 1947, com o fim da Era Vargas, mas com o país ainda inserido num 
processo de democratização, deparou-se com um governo baiano progressista, 

através do seu governador Octávio Mangabeira, onde, como secretário da 
educação do Estado da Bahia, elaborou o Plano Estadual de Educação Escolar, 
onde começou a conceituar a escola parque, ou seja, um espaço completo de 

formação educacional. 
Com ideais análogos a do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey 

(1859-1952), Anísio Teixeira desenvolveu uma concepção pragmática de educação 
baseada na constante reconstrução da experiência diante de um mundo em 
transformação. Para Anísio Teixeira o interesse do estudante deveria orientar o 

seu aprendizado num ambiente de liberdade e confiança mútua entre professores 
e alunos, em que esses fossem ensinados a pensar e julgar por si mesmos. 

Foram as escolas comunitárias norte-americanas que inspiraram o 
desenvolvimento do programa da escola parque concebida por Anísio Teixeira na 
secretaria da educação da Bahia. No Brasil, onde a questão da quantidade muitas 

vezes atropela a qualidade, Anísio Teixeira pensou alcançar a qualidade propondo 
um sistema em que a educação em sala de aula pudesse ser completada por uma 

educação dirigida, ou seja, pensou em um sistema composto por "escolas classe" 
e "escolas parque": quatro escolas classe, para mil alunos cada, construídas no 
entorno de uma escola-parque, para quatro mil alunos, e os estudantes 

frequentariam ambas num sistema alternado de rodízio. Na escola parque 
funcionariam as atividades complementares: educação física, social, artística e 

industrial.  
Notamos que os conceitos da escola concebida por Anísio Teixeira - educação 

completa, princípios modernos de arquitetura e a escola como ponto de convívio 

da comunidade - são recorrentes quando o tema é projeto de escola pública até 
hoje. 

O próprio Anísio Teixeira era um admirador da Arquitetura Moderna. 
 

"Todos nós que sonhamos com um estado de entusiasmo para a grande 
aventura de construir nacionalidade temos nesse movimento da arquitetura 
brasileira uma pequena amostra do que poderíamos ser se um estado de 

esclarecimento e de fé se criasse, como se criou entre esses engenheiros, em 

nossa agricultura, nossa indústria, nosso comércio, nossa educação e nossos 
serviços públicos e sociais em geral." (Fonte: TEIXEIRA, Anísio - Um presságio de 

progresso, Revista Habitat no 4, 1951) 

 
 

Porém, no Estado de São Paulo, a arquitetura moderna só passou a ser 
empregada nas escolas públicas a partir do Convênio Escolar. 

O Convênio, do ano de 1948, foi um acordo firmado entre o Estado e o 

Município de São Paulo, sua atividade se estendeu até o ano de 1959, mas suas 
principais realizações ocorreram entre os anos de 1949 e 1954. 
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Como o Estado já cumpria a exigência legal do gasto mínimo com educação e a 
prefeitura ainda não, necessitando se adequar à Constituição de 1946, em que 
União, Estados e Municípios deveriam aplicar no ensino público uma porcentagem 

de arrecadação de impostos, no acordo firmado, coube à prefeitura de São Paulo a 
construção de edifícios escolares para todos os níveis, assim como de instalações 

auxiliares ao ensino, até o pleno atendimento das necessidades da população 
escolar, enquanto o Estado continuaria encarregado de ministrar a educação. 
Além disso, com o fim da 2a Guerra Mundial, era necessário dotar a cidade de São 

Paulo, depois de constatada a enorme falta de escolas públicas na capital, de 
edificações escolares, que também serviriam para a comemoração do 4o 

Centenário da fundação desta. A prefeitura de São Paulo criou um organismo 
específico para cumprir o Convênio, a Comissão Executiva do Convênio Escolar, 
com o arquiteto Hélio Duarte na direção técnica do plano de construções.  

Antes de vir para São Paulo, Hélio Duarte morou em Salvador onde teve 
contato com a conceituação da escola parque de Anísio Teixeira, que procurou 

trazer para as escolas do Convênio. Nos anos do Convênio Escolar foram 
construídas dezenas de escolas, muitas delas com programas bastante amplos, 
incluindo salas de dança, de ginástica corretiva, consultórios médico e dentário, 

hortas, viveiros, laboratórios, museu escolar e anfiteatro.  
Além disso, essa produção representou a primeira tentativa de implantação da 

arquitetura moderna em edifícios públicos no Estado de São Paulo, foi com ele que 
o programa da escola pública se beneficiou de uma outra maneira de pensar a 
arquitetura. Com espaços amplos, os jardins foram incorporados ao edifício e seu 

acesso principal também exprimia essas características, tornando-se convidativo 
para alunos e a comunidade. Momento também de importante disseminação de 

novas técnicas construtivas e de uma nova linguagem arquitetônica. Através de 
elementos construtivos que ganharam destaque e tornaram-se marcantes nessa 
nova arquitetura, os grandes caixilhos, os elementos vazados de cerâmica, o piso 

em cerâmica vermelha, as porta de madeira, as pérgulas, as marquises, os 
pilares, a telha de fibrocimento, os volumes em forma de “asa de borboleta” e o 

recreio coberto em pré-moldado de concreto. 
De uma maneira geral, os prédios escolares feitos durante o Convênio Escolar 

eram caracterizados pela produção de blocos independentes próprios a cada 

função, o pedagógico, o administrativo e o de recreação, identificados e 
diferenciados volumetricamente. Esses blocos eram implantados ortogonal ou 

paralelamente, interligados por circulações e galerias cobertas. Os projetos eram 
específicos para cada terreno, com poucas exceções. Apesar de ser exceção, já 

que pretendia-se implantar um maior número de unidades escolares, com 
tamanhos que variavam entre pequeno e médio, em alguns prédios nos 
deparamos com um edifício maior e com um programa mais complexo, 

característica vinculada ao tamanho da cidade onde foi inserido e da demanda de 
alunos atendida. Nesses edifícios encontramos, além do programa tradicional, 

piscina, auditório e quadra poliesportiva coberta. 
O edifício da escola primária constituía-se no ponto nodal da rede de 

equipamentos previstos e apresentava as seguintes características básicas: 

- escolas de tamanho pequeno a médio: maior número de unidades 
visando a maior proximidade dos locais de moradia dos alunos; 

- ocupar o mínimo do terreno: deixar o maior percentual possível de 
áreas livres, daí a existência de pavimentos superiores sempre que o 
terreno não tivesse grandes dimensões; 

- implantação voltada para o espaço público, integrando o edifício à 
cidade;  
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- integração do espaço edificado da escola às áreas livres circundantes do 
terreno; 

- ocupar o terreno aproveitando os desníveis, com a intenção de tirar 

partido do terreno e não se apor a ele; 
- edifício voltado e dimensionado para a criança. O módulo é a própria 

criança, "não só no domínio da medida escalar, mas dentro da órbita da 
psicologia infantil", segundo Anísio Teixeira; 

- eliminação de corredores e adoção de salas quadradas ou de dimensões 

próximas a essa figura geométrica; 
- construção econômica: diminuir o custo da construção pelo uso de 

técnicas e materiais econômicos (correntes) e detalhes simples; 
utilização de elementos construtivos produzidos em série; 

- conforto térmico e ambiental (iluminação bilateral, orientação com 

relação ao sol, ventilação cruzada, proteção à incidência direta de raios 
de sol). 

 
 
 
 

 
 

Foram previstos, projetados e construídos além das escolas primárias, recantos, 
parques (que é um conjunto de equipamentos para crianças menores), ginásios 

(hoje 6a a 9a série), escolas rurais, escolas ao ar livre, escolas para deficientes, 
bibliotecas infantis, escolas profissionalizantes (que não eram construídas pela 
prefeitura, mas recebiam projeto arquitetônico e auxílio financeiro para a 

construção). 
Outros tipos de edifícios, não previstos, acabaram sendo incorporados ao 

programa, nem sempre com a anuência de Hélio Duarte, como bibliotecas de 
adultos, teatros distritais, planetário e centros educacionais (que previam a 
construção de piscinas públicas). 

O Convênio Escolar, apesar dos desvios que sofreu em sua trajetória, foi, sem 
dúvida nenhuma a primeira grande realização em escala da arquitetura moderna, 

na produção de edifícios públicos no Brasil, além de constituir-se como referencial 
para outros programas, como o PAGE, e para a construção de prédios escolares 
até a atualidade. Hélio Duarte trabalhou no Convênio no período de 1949 a 1952, 

quando saiu, infeliz com os rumos tomados, como a imposição por parte das 

Imagens 11, 12 e 13: Conjunto educacional em São Miguel Paulista (1956), de Roberto 
José Goulart Tibau, em colaboração com AC Pitombo e JB Arruda. À direita, Ginásio 
Estadual da Penha (1953), em São Paulo, de Eduardo Corona. Convênio Escolar. 
(FONTE: Revista AU, no 178, Janeiro/2009) 
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autoridades levadas por motivações eleitoreiras de tipos de edifícios não previstos 
no programa inicial, como os recantos infantis ou a utilização de alguns tipos de 
projetos-padrão o que, para ele, constituiu-se num desvio irreparável dos 

objetivos a serem alcançados. O encaminhamento de parte das verbas destinadas 
ao Convênio para a execução das obras previstas para a comemoração do IV 

Centenário de São Paulo (como o Planetário), também influenciaram na sua 
decisão de retirar-se. 

Outro fato que pode ter influenciado na sua decisão de deixar o Convênio foi a 

perda de controle na execução dos edifícios projetados, que passaram a ser 
construídos por uma outra coordenação que não mantinha contato com a 

Coordenação de Planejamento, da qual ele fazia parte. Além disso, a ação dessa 
outra equipe não se restringia a fazer a execução da obra projetada, mas eram 
feitas profundas alterações, como a substituição de portas-janelas, que se abriam 

das classes para os espaços externos e que permitiriam formas de uso mistas do 
espaço, adequadas às pedagogias mais avançadas do período e de acordo com as 

intenções dos autores dos projetos, por janelas basculantes de linha mais barata. 
No entanto, a saída de Hélio Duarte não desmobilizou a grande equipe de 

arquitetos, que continuou trabalhando na Prefeitura, mesmo após a extinção 

definitiva do Convênio em 1956.  
Grande parte destes arquitetos, ao receberam então a incumbência de projetar 

outros tipos de edifícios, além dos que estavam vinculados ao programa do 
Convênio, também foram responsáveis por produzirem obras dentro do Plano de 
Ação. 
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No ano de 1959, Carlos Alberto Carvalho Pinto assumiu o governo do Estado de 

São Paulo e no início da década de 1960, o então governador, criou o Plano de 

Ação do Governo do Estado, o PAGE, em que especificava as normas 
programáticas e administrativas que objetivavam levar o progresso e a 

modernização ao interior do Estado através da implantação e construção de 
serviços e equipamentos sociais, tais como escolas, unidades de saúde, fóruns, 

casa da lavoura e infra-estrutura urbana. 
Para o funcionamento do Plano estabeleceu metas, prioridades e prazos que 

deveriam ser cumpridos, portanto necessitou fazer uma reformulação 

administrativa, contando com um Grupo de Planejamento, que tinha como 
coordenador  Plínio Soares de Arruda Sampaio, que antes do seu envolvimento 

com o Plano foi subchefe da Casa Civil. Iniciou suas atividades políticas na 
Juventude Universitária Católica, a JUC, como presidente, onde estabeleceu os 
primeiros contatos com o padre francês Louis Joseph Lebret17, na Sociedade para 

Análise Gráfica e Mecanografia Aplicada aos Complexos Sociais, a SAGMACS, que 
atuava no levantamento de questões urbanísticas, sempre buscando conhecer de 

forma empírica os problemas da cidade relacionando-os aos complexos sociais. 
Além disso o Partido Democrático Cristão, PDC, criado em 9 de julho de 1945, 
também foi influenciado pelos ideais da economia humanística do Padre Lebret.  

O Grupo de Planejamento do PAGE era também integrado pelo economista 
Diogo Adolpho Nunes de Gaspar, como secretário executivo; Celeste Ângela de 

                                                        
17 Louis-Joseph Lebret (1897 – 1966) foi um frei francês da ordem dos dominicanos, 

que coordenou durante os anos 1950 importantes trabalhos no âmbito do planejamento 

urbano e regional no Brasil. Na América Latina ficou conhecido como Padre Lebret. 

Nascido na Bretanha, França, em 1897, antes de ingressar na Ordem dos Dominicanos, 

formou-se bacharel em Matemática e depois ingressou na Marinha Francesa, o que lhe 

fez deparar-se com uma realidade social até então desconhecida por ele. Pois, atuando 

na Marinha, Lebret conheceu uma realidade diferente da qual vivia. Percebendo assim a 

existência da desigualdade de condições entre os homens, que para ele era 

aprofundada pelo Estado Francês, capaz de gastar vultosos recursos orçamentários na 

manutenção de sua Marinha, ao mesmo tempo em que relegava investimentos nas 

áreas da agricultura e da pesca, vitais para o desenvolvimento econômico de qualquer 

país. De família católica e educado em Colégio Jesuíta, o despertar de Lebret para as 

condições econômicas e sociais da população francesa o aproximou ainda mais da igreja 

católica, a princípio para atuar como leigo em trabalhos pastorais. Porém, preocupou-se 

em encontrar uma Ordem ou Congregação que lhe garantisse a possibilidade de uma 

atuação mais prática do que a oração. Chegou ao Brasil em 1940 e fundou a JUC, para 

em seguida, em 1941, fundar o Mouvement Économie et Humanisme, organização 

voltada aos estudos e pesquisas das causas dos problemas sociais e econômicos, para 

busca de uma possível solução apropriando-se do que ele julgava haver de bom dentro 

do capitalismo e do socialismo. 

Já em 1950 todo esse engajamento culminou com a fundação da SAGMACS, organismo 

de estudos e pesquisas aplicadas aos complexos sociais. Iniciativa que colocou o Brasil 

na rota do Mouvement Économie et Humanisme e instituiu a cooperação técnica entre 

Brasil e França, entre os membros ligados a Lebret em Lyon e à SAGMACS em São 

Paulo. Além de Plínio de Arruda Sampaio, também trabalharam com Lebret, Celso 

Lamparelli, Francisco Witaker Oliveira e outros membros que participaram do Plano. 
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Souza Andrade, que ocupava o cargo de diretora geral do Departamento de 
Estatística do Estado; os professores Paulo Menezes Mendes da Rocha e Ruy 
Aguiar da Silva Leme, catedráticos da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo; Antonio Delfim Neto, assistente da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da USP; Sebastião Advíncula da Cunha, do Departamento 

Econômico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE; Orestes 
Gonçalves, chefe de Gabinete de Estudos Econômicos e Financeiros da Secretaria 
da Fazenda; Ruy Miller de Paiva, engenheiro agrônomo do Departamento da 

Produção Vegetal da Secretaria da Agricultura. Ainda fazendo parte deste Grupo 
de Planejamento, porém da Equipe Técnica, tínhamos o engenheiro civil Mário 

Larangeira de Mendonça; os arquitetos Celso Monteiro Lamparelli, Francisco 
Whitaker Ferreira e Domingos Theodoro de Azevedo Netto; o assistente da Escola 
Politécnica da USP Henrique Silveira de Almeida; o técnico de administração do 

DEA Antonio Amílcar de Oliveira Lima; o contador José Reinaldo Gomes; e, 
finalmente, Pedro Penteado Nogueira. 

Objetivando a eliminação das salas de aula improvisadas, até então 
disseminadas pelo Estado de São Paulo, previu a construção de 7 mil salas 
destinadas ao ensino primário e 1.100 ao ensino secundário e normal. Além disso, 

buscou também diminuir o número de turnos das escolas e construir novos 
prédios que atenderiam a uma demanda crescente, entre outras coisas pela 

intensa migração da população rural para as cidades. 
Os edifícios escolares, que até então estavam sendo projetados, no interior do 

Estado, pelo Departamento de Obras Públicas (DOP)
18

, possuíam uma linguagem 

eclética, com forte ascendência acadêmica, que pensava-se acentuar a presença 
do Estado e reforçar a hierarquia social. 

Ainda podemos afirmar que o DOP contava com um corpo técnico formado por 
significativo número de engenheiros e arquitetos. Este corpo técnico estabeleceu 

ao longo da primeira metade do século XX a padronização como orientação 
projetiva para a construção dos edifícios públicos. Tal procedimento era defendido 
e difundido pelos técnicos do DOP como o mais viável e adequado para construir 

rapidamente e com baixo custo os diversos equipamentos públicos pelo interior do 
Estado e na capital, que ainda possuíam modelos com variações dimensionais (até 

quatro disposições), para atender as capacidades necessárias do equipamento no 
município. No entanto, os projetos acabavam implantados sem levar em 
consideração as condições físicas e espaciais dos terrenos (disposição e orientação 

do lote). Seus edifícios escolares possuíam uma linguagem eclética, com o 
academicismo, combatido ferozmente pela Arquitetura Moderna, intensamente 

presente, não só nas obras, mas também no ideário da população e dos 
profissionais responsáveis pelos projetos. A simbologia do corpo da edificação, 
organizado simetricamente pelo eixo axial, ao mesmo tempo, sóbria e imponente, 

buscava representar e acentuar a presença do Estado, mas, também, reforçar a 
hierarquia social. 

                                                        
18 A Superintendência de Obras Públicas foi criada pelo primeiro governador do Estado 

de São Paulo, Prudente de Moraes Barros (1889/1890), através do decreto no 6 de 27 

de dezembro de 1889. Inicialmente, tratou-se de um órgão de natureza estritamente 

pública. Durante sua existência foi subordinado a distintas Secretarias. No primeiro 

governo Laudo Natel (1966/1967) foi transformado em departamento, uma vez que foi 

lhe atribuído personalidade jurídica própria, transformando-o em Departamento de 

Obras Públicas da Secretaria de Estado dos Negócios dos Serviços de Obras Públicas em 

Autarquia através da Lei Estadual no 9.296 de 14/4/1966. O DOP foi extinto em 1991 

pelo governador Orestes Quércia. 
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Nestes edifícios identificamos elementos como, simulacros de colunas, 
colunatas “neoclássicas” e frontões nas fachadas. A hierarquia social e os valores 
da magistratura no caso dos edifícios do Judiciário (Fóruns), como salientou Maria 

Tereza Regina Leme de Barros Cordido 19 , manifestavam-se, também, no 
agenciamento espacial. Ainda que pudesse estar subentendida uma questão 

funcional, a locação das funções na edificação não tinha como viés principal esta 
questão.  

Com a introdução de um plano de governo com ideais modernizadores,  e sua 

disposição em contratar projetos, jovens arquitetos acabaram encontrando solo 
fértil para cultivar suas aspirações de uma nova arquitetura, em que edifícios 

passavam a ser pensados de uma nova maneira, associando-se novas formas de 
relações sociais e de espaços democráticos, ainda que compatibilizados com as 
expectativas de um “Estado modernizador” e “anos de euforia”.  

Nesse sentido, Vilanova Artigas, junto a outros arquitetos acabaram por 
influenciar a coordenação do Plano ao possibilitar uma maneira de projetar esses 

equipamentos públicos diversa daquela feita até então pelo DOP, sugerindo 
projetos específicos para cada edifício a ser construído, com a ativa participação 
dos arquitetos nesse processo. Ainda utilizaram como argumento, que os projetos 

padronizados, intensamente utilizados pelo DOP, provocava gastos 
desnecessários, já que desconsiderava a topografia do terreno, obrigando a 

execução de obras de infraestrutura, terraplenagem e arrimos, extremamente 
onerosos para os cofres públicos. Além disso, a insolação e os acessos eram 
questões indefinidas em projeto. 

Segundo o coordenador do Grupo de Planejamento, Plínio de Arruda Sampaio, 
para possibilitar a contratação de V. Artigas, desse grupo de arquitetos e de 

quaisquer outrosa, bem como a viabilização dos projetos, era necessário a 
diminuição dos seus honorários profissionais. 

Em 8 de setembro de 1959 foi discutida, em Assembleia do Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB)20, com Artigas representando a diretoria da entidade, a 
participação dos arquitetos na elaboração dos projetos para as obras públicas em 

questão. 
Assim foi firmado acordo entre o governo e o IAB para que prédios executados 

pelo Plano de Ação, durante o governo Carvalho Pinto, também fossem feitos com 

os projetos elaborados pelos escritórios paulistas de arquitetura. Dessa maneira, a 
participação de profissionais liberais na elaboração de projetos de obras públicas, 

significou a ampliação da atuação dos mesmos, antes restrita à iniciativa 
privada21. 

                                                        
19 Vide: CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros – Arquitetura Forense do 

Estado de São Paulo: Produção moderna, antecedentes e significados. 

Dissertação de Mestrado, São Carlos: IAU-USP, 2007. 
20 A diretoria do IAB na gestão de 1959 – 1961 era composta pelos seguintes membros: 

Ícaro de Castro Mello (presidente), João Batista Vilanova Artigas (vice-presidente), 

Alfredo Serafino Paesani (1o secretário), Joaquim Manoel Guedes Sobrinho (2o 

secretário), Victor Reif (1o tesoureiro), Fábio de Moura Penteado (2o tesoureiro), Carlos 

Milan, Luís Roberto de Carvalho Franco, Oswaldo Correa Gonçalves, Pedro Paulo Saraiva 

e Rosa Kliass (diretoria), Lauro de Costa Lima, Francisco Beck, Eduardo Kneese de Mello 

(conselho fiscal). 
21 Ainda segundo Cordido, as Assembleias que aconteceram entre agosto e dezembro 

de 1959 discutiam os diversos confrontos surgidos devido a produção de obras 

destinadas ao Estado e a contratação de novos arquitetos. Daí o surgimento de duas 

vertentes: por um lado, que se inseria Vilanova Artigas, estavam aquele que defendiam 

a contratação de profissionais liberais para a atuação em obras públicas, antevendo 
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Em um momento de grande prestígio da Arquitetura Brasileira pós-Brasília, com 
a Arquitetura Moderna atrelada a uma ideia de modernidade e progresso, esse 
contrato não gerou nenhuma surpresa. Assim, foi introduzida uma forma inédita 

de produção de edificação escolar pública, onde esta ficou a cargo também de 
profissionais liberais, trazendo uma efetiva contribuição à arquitetura produzida. 

Além disso, o mérito da produção de projeto específico para cada obra pretendia 
resultar numa arquitetura de melhor qualidade. 

Nessa produção, vários projetos se destacaram, entre eles o de autoria de 

Lucjan Korngold, em Araras, de Victor Reif (1o Tesoureiro do IAB) e Plínio Croce, 
em Rio Claro e Kurt Hollander, em São Carlos. Nesse conjunto de obras aqui 

estudadas, notamos que a linguagem arquitetônica realmente não foi a mesma, 
com uma pluralidade de soluções, sem prejuízo na qualidade do espaço concebido. 
Na escola de Victor Reif e de Lucjan Korngold encontramos um volume único, 

enquanto em Kurt Hollander e Plínio Croce, já seguindo uma linguagem mais 
empregada nas escolas do Convênio Escolar, temos os blocos separados no 

terreno e interligados por circulação coberta. São elementos comuns às obras a 
preocupação com a luminosidade e ventilação naturais, os acessos, os bancos, as 
circulações que ganham caráter de estar, os jardins e os caixilhos projetados para 

liberar o visual na altura do olhar da criança. Também o privilégio dado ao espaço, 
à estrutura e à técnica em detrimento da sofisticação dos acabamentos ficou 

evidenciado. 
Para complementar todo esse quadro educacional, mostrando como a questão 

educacional era de extrema importância, temos a criação, juntamente com o 

PAGE, do FECE no ano de 1960,  o Fundo Estadual de Construções Escolares, que 
ficou incumbido de atender à construção, através da ampliação e equipamento de 

prédios destinados a escolas de ensino primário e secundário do Estado. No 
entanto, esse orgão, em um primeiro momento, apenas desempenhou a função de 
planejar, ficando a cargo do IPESP a elaboração dos projetos e a execução das 

construções escolares.  
 

5.1.  Estrutura e funcionamento 
 

Como visto, o Plano de Ação abrangia não apenas a criação de edificações 
escolares, mas de todo um sistema de equipamentos públicos que serviriam para 

atender a toda a população do interior do Estado de São Paulo. Abaixo analisamos 
a mensagem apresentada pelo governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa 
do Estado, em 14 de março de 1961, e podemos observar as bases que apoiavam 

os objetivos traçados para o Plano: 
 

(...) Ao elaborar o Plano de Ação 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 São Paulo pelo 
gigantismo das áreas metropolitanas em confronto com o atraso do campo.(...) 

                                                                                                                                                                                
uma nova oportunidade de trabalho; por outro, os profissionais de arquitetura que 

atuavam no Departamento de Obras Públicas e temiam o seu enfraquecimento. Como 

resultado, as atas que continham as discussões para contratação de arquitetos externos 

aos órgãos governamentais, acabou reconhecendo a necessidade de autores e soluções 

distintas para cada obra, sem acarretar nenhum tipo de prejuízo aos “arquitetos-

funcionários”, bem como contribuindo para a diversificação de soluções projetuais e 

incentivando, através da Arquitetura Moderna, para uma modernização do País. 
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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 

Ação(...) 

(...) energia, ferrovia, rodovias, aeroportos, navegação; obras públicas são os 
empreendimentos relacionados com a instalação dos estabelecimentos de ensino, 

de hospitais, de instituições penais, de casas de detenção, de unidades sanitárias, 
de casas de lavoura, de armazéns de abastecimento de água e com os serviços de 

esgoto. Mas além disso, prevê o Plano de Ação investimentos destinados ao 

equipamento das unidades construtivas à concessão de subvenções a instituições 
de assistência social e outros.(...) 

O Plano de Ação é assim, (...) um instrumento de humanização sociais do nosso 

Estado 22. 
 

Conhecendo seu apogeu na década de 1950 e, em grande parte na década de 
1960, a Arquitetura Moderna, ainda atrelada a uma constante, a modernização do 

Estado-Nação, segundo Buzzar, constituiu um sistema que acaba por envolver 
várias dimensões e elementos da produção, veiculação e recepção de arte, 

arquitetura e cultura de forma geral. Sistema esse que, a grosso modo, estaria em 
pleno acordo com a formação, ou fortalecimento deste Estado-Nação brasileiro e 
sua aceitação pela população em geral. Na década de 1950 e no início dos anos 

1960, a formação de uma cultura nacional e o consequente fortalecimento da 
identidade nacional aparecia como o contraponto ideológico para as políticas 

desenvolvimentistas que tinham como meta a modernização do país e de toda a  
sua economia.23 

O modernismo cultural e econômico buscado pelos chefes de estado e, agora, 

também pelos arquitetos e artistas da época, formam um binômio indissolúvel, 
onde a Arquitetura Moderna nutriu-se e, ao mesmo tempo, ajudou a construir. E, 

da mesma maneira, a população acabou por se tornar participante nessa busca 
por progresso, também permitindo nossa entrada na nova ordem mundial pós-
Segunda Guerra. A Arquitetura Moderna Brasileira, impregnada pelo sentimento 

de pertencimento e nacionalidade,  foi, portanto, tratando-se de uma definição 
resumida, um dos elementos que contribuiu para essa afirmação da nação, já em 

pleno século XX. E, dessa maneira, diferenciando-se da Arquitetura Moderna 
surgida em todo o mundo pós- Primeira Guerra. 

Como já dito anteriormente, as vanguardas brasileiras encontravam-se 

intrinsicamente ligadas com o resgate de uma raiz colonial, esta considerada como 
verdadeira origem da arquitetura moderna brasileira, fazendo uma análise forçada 

da obras construídas durante o período colonial brasileiro e, dessa forma violenta, 
encontrando uma aproximação com esta arquitetura da década de 1920, que faz  
uso das formas puras e da economia de meios, presentes no âmago da 

Arquitetura Moderna e agora também entranhada na Arquitetura Brasileira, 
segundo seus defensores, desde as suas “origens”. 

Porém, não podemos deixar de falar da ligação de alguns brasileiros, que na 
época, já se encontravam envolvidos em outros questionamentos e que versavam 

                                                        
22  PINTO, Carvalho, Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1961. 
23  Para esta questão - Sistema de Arte e Arquitetura Modernas - ver BUZZAR, Miguel 

Antonio - MODERNISMO EM REVISTA: Notas Preliminares da Relação da Revista 

Acrópole com a Arquitetura Moderna Brasileira e sua Difusão em São Paulo 

(1938-1953/4). Tese de Livre Docência EESC-USP, mimeo São Carlos 2010. 
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sobre o papel que caberia a essa arquitetura moderna nas transformações sociais 
e políticas pelas quais passava o Brasil. Esses arquitetos, passam a utilizar os 
espaços e as linguagens contidos em seus projetos como um canal de 

comunicação com a sociedade sobre suas ideias a respeito dos caminhos pelos 
quais deveria seguir a mesma. E para esses profissionais, assim como para grande 

parte da intelectualidade brasileira, o esforço fundamental moderno, como forma 
de ir contra o caráter monumental da cultura vigente, deveria se concentrar na 
educação. 

E é aqui que encontramos a importância dos projetos executados durante o 
PAGE, que inicialmente tem como objetivo a construção de equipamentos públicos 

de diversas funções por todo Estado, levando o progresso para o interior e 
alterando, assim, o perfil econômico do território paulista, acaba por alcançar 
muito mais que isso: construiu um conjunto de obras cujas realizações político-

sociais refletiam por toda a arquitetura e sociedade brasileiras. Esses projetos 
pensaram os espaços públicos de uma maneira distinta daquela pensada até 

então, passando a valorizar a acessibilidade do usuário aos serviços em 
detrimento da hierarquia institucional, dominante nesse tipo de edificação, assim 
como buscaram dar uma identidade e uma nova abertura à cidade, procurando 

estabelecer com ela uma troca de informações e valores, bem como uma 
incansável busca pela melhoria da qualidade educacional através da arquitetura e, 

consequentemente do espaço destinado à ela, através dos conceitos difundidos 
durante a década de 1930 pelo educador Anísio Teixeira e, mais posteriormente, 
especificamente no ano de 1949, usando como base a experiência na cidade de 

São Paulo com o Convênio Escolar. 
Na sua complexa concepção, podemos afirmar que o “viés modernizador” do 

Plano, presente em ações que contemplavam “aumento da produtividade e da 
produção através de aplicações maciças na infra-estrutura da economia – como 
energia, ferrovias, rodovias, aeroportos, pontes, armazenagem e ensilagem e 

abastecimento – e, diretamente nos setores agrícola e industrial, através de 
fomento e estímulo...” (PAGE, 1959, página 18), foi claramente apoiado nos 

projetos desenvolvimentistas do presidente Juscelino Kubitschek. 
Para que essa modernização acontecesse em todo o Estado e de forma 

organizada, fez-se necessário, como já mencionado e agora reforçado, o 

estabelecimento de objetivos, prioridade e prazos de execução, prevendo-se o fim 
do mandato governamental em apenas quatro anos. 

Considerando os diferentes estágios de desenvolvimento regional, para tal 
levando em consideração o tipo de atividade econômica desenvolvida ou o nível de 

necessidade de cada região, o PAGE subdividiu territorialmente o estado de São 
Paulo, baseado também nas áreas de influência dos polos regionais de atração, 
cujos fatores são demográficos, econômicos e sociais, criou onze novas regiões: 

 
1a. Guarulhos, Santo André, São Caetano, São Bernardo e São Paulo; 

1b. Bragança Paulista, Guarujá, Itu, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Santos e São 
Vicente;  

2. Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, São José dos Campos e Taubaté; 

3. Americana, Araras, Campinas, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos 
e São João da Boa Vista; 

4. Araraquara, Franca, Jaboticabal e Ribeirão Preto; 
5. Barretos, Catanduva e São José do Rio Preto; 
6. Andradina, Araçatuba e Lins; 

7. Assis, Presidente Prudente e Tupã; 
8. Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú, Marília e Ourinhos; 
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9. Itapetininga, Sorocaba e Tatuí; 
10. Registro. 
 

Para a elaboração do Plano, segundo Plínio de Arruda Sampaio, o Grupo de 
Planejamento e a Equipe Técnica tiveram um prazo de apenas seis meses, por 

isso, os levantamentos e estudos básicos acabaram sendo absorvidos de planos 
anteriores. 

 

“... eles, do Governo Garcez, fizeram estudos básicos e esse material estatístico 
primário já estava recolhido. O que nos permitiu fazer o plano em seis meses. 

Senão era impossível.” 
(FONTE: SAMPAIO, Plínio de Arruda - Depoimento ao Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura no Brasil: 

diálogos na cidade moderna e contemporânea”, 2007) 

 
 

Dessa forma, as tarefas estavam divididas da seguinte forma, e aconteciam 
segundo um processo denominado “planejamento-orçamento”: 

 

1. Coordenação dos vários setores da administração com a 
participação do Grupo de Planejamento; 

2. Reorganização interna; 
3. Reforma administrativa com a criação de novos órgãos. Criação do 

Fundo de Construção Escolar – FECE e Fundo de Construção da Cidade 
Universitária – FUNDUSP, além de iniciativas nas áreas da saúde, agricultura e 
obras. 

 
Esse “planejamento-orçamento” era revisto anualmente e dava suporte as 

atividades do Plano, bem como o cumprimento dos empreendimentos e serviços 
sem interrupções e reajustes econômicos - financeiros.  

 
“O próprio Plano de Ação é fruto não exclusivamente do trabalho e orientação 

pessoal..., mas de um trabalho em equipe...” (PAGE, 2o relatório, 1961) 

 
A ideia de Planejamento, adotada no PAGE, foi pioneira no Brasil. Sendo o 

trabalho de Carvalho Pinto, segundo Whitaker24, o primeiro a elaborar objetivos, 
metas, políticas precisas, metas quantitativas, prazos, etc. 

 

“... nós planejávamos mesmo, e isso era uma novidade naquele tempo, hoje 
não é tanto. Naquele tempo era uma tremenda novidade, planejamento era 

comunismo, tanto que se vocês forem ler, a justificativa começa dizendo: `Agora 
planejamento não é mais... É defensivo. Naquele tempo era um perigo ser 

planejador.” 
(FONTE: SAMPAIO, Plínio de Arruda - Depoimento ao Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura no Brasil: 

diálogos na cidade moderna e contemporânea”, 2007) 

 

                                                        
24 CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros – Arquitetura Forense do Estado de 

São Paulo: Produção moderna, antecedentes e significados. Dissertação de 

Mestrado, São Carlos: IAU-USP, 2007. In: FERREIRA, Francisco Whitaker - Depoimento 

ao Grupo de Pesquisa “Arte e Arquitetura no Brasil: diálogos na cidade moderna 

e contemporânea”, 2007. 
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O trabalho era todo dividido e feito por grupos pré-determinados, evitando 
atrasos, contradições e duplicação de trabalhos, através desse planejamento foi 
possível agilizar tarefas, entrosar e coordenar diversos setores. 

Era também função do Grupo de Planejamento a obtenção de recursos 
financeiros para a execução da receita orçamentária, e, consequentemente, para a 

execução das obras propostas pelo Plano, para tal fez-se uso dos bancos estatais 
e do Instituto de Previdência do Estado – IPESP. Já como incentivo a grupos 
específicos, foram criados alguns fundos, por exemplo o Fundo para Expansão 

Agropecuária e de Estímulo Industrial e o Fundo para Indústria de Base e de Bens 
de Produção. 

Segundo o Plano de Ação, os investimentos deveriam atender cada Secretaria, 
que por sua vez, deveriam alcançar “melhorias das condições humanas”, ou seja, 
setores da Educação, Cultura e Pesquisa, Justiça e Segurança Pública, Saúde 

Pública e Assistência Social estariam abarcados por esses recursos. 
No entanto, as Secretarias estava submetidas a avaliação e aprovação da 

Equipe Técnica responsável pelos atendimentos em cada setor ordenado pelo 
Plano.  

Com todo o aparato disponível, o PAGE, ao discutir as insuficiências de infra-

estrutura urbana motivadoras do “atraso” a que estavam sujeitas as cidades 
interioranas, apela, através do governador Carvalho Pinto, ao recém eleito 

presidente Jânio Quadros, aliado político, lembrando-o da obrigação assumida 
frente à população. 

Segundo levantamento econômico apresentados também no Relatório do PAGE, 

São Paulo, no ano de 1960, apresentava ritmo acelerado de inflação e total 
insatisfação social, caracterizando o período. 

Dentre outros fatores, ainda segundo o PAGE, o que acabou agravando a 
situação econômica das cidades do interior paulista e o descontentamento social 
era resultado da forma como o desenvolvimento industrial implantou-se, sem 

nenhuma sintonia com a produção agrícola, que sofria com o excesso de oferta 
para o mercado de exportação. 

 

 
 
  

 

 

 
 
Esta situação explicava o discurso feito pelo PAGE a respeito do 

“empobrecimento” e do “atraso” do interior do Estado de São Paulo. Propondo, em 
vista da crescente industrialização e da retração agrícola, incentivos fiscais, 

financiamentos e implementação da Indústria de Tratores, visando a mecanização 
da agricultura, com isso “melhorar e absorver as potencialidades que a agricultura 
oferecia ao mercado interno”, já que esta era uma “relevante fonte econômica do 

Estado”. 

Legenda: 

1947 

 
1953 

 
1958 

 

 Indústria Agricultura Transporte 
e 

Comunicação 

Comércio     Outros 
   serviços 

Imagem 14: Gráfico da Estrutura de Produção do Estado. 
(Fonte: PAGE, página 31, 1959) 

Observamos uma retração da 

Agricultura em contraposição a 
intensa expansão Industrial. 
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Já no setor Industrial, o PAGE conclui que, o limitador para a sua expansão pelo 
interior do Estado é, entre outras, a escassez de crédito a longo prazo e a 
insuficiência da capacidade de exportação do País, criando os Fundos de Expansão 

da Indústria de Base, para atender as indústrias de médio e pequeno porte; o 
Fundo de Financiamento das Indústrias de Bens de Produção, possibilitando o 

fornecimento de equipamentos à indústria e à agricultura, que deveriam caminhar 
juntas. 

 

5.1.1. O IPESP 
 
 

O Instituto de Previdência do Estado de São Paulo foi o orgão que mais atuou 
dentro da região estudada e, por esse motivo, aqui colocamos a metodologia 

desse orgão e o contrato firmado com as Prefeituras Municipais. 
O processo do Instituto era dividido em duas fases, que se completavam, a 

doação do terreno e a execução da obra. 

Primeiramente, na primeira fase, era escolhida pelo PAGE, a partir de um 
estudo da região e das suas necessidades, a cidade que receberia os 

equipamentos públicos, como Fórum, Casa de Lavoura, Cadeia, infra-estrutura 
urbana, posto de saúde e escola. Em seguida, iniciavam-se os trâmites para a 

doação do terreno ao Instituto, através de um protocolo de pedido de doação do 
terreno. A partir desse pedido, a Prefeitura Municipal da cidade, disponibilizava 
aqueles terrenos, que também foram doados à Prefeitura, ao Instituto de 

Previdência do Estado de São Paulo. Determinado o terreno, o IPESP exigia a 
apresentação de uma série de documentos que comprovassem a sua boa 

localização, o adequado serviço de infra-estrutura urbana na região e a 
necessidade de, neste caso, construção de prédios escolares na região. O 
delegado de ensino também declarava a total exequibilidade do projeto na área 

em questão.  
Após análise de toda a documentação e da constatação da possibilidade de uso 

da área doada, o Instituto enviava à cidade um engenheiro que procedia vistoria 
do terreno e do seu entorno. A partir dos dados do engenheiro, o processo de 
doação de terreno seguia por três caminhos distintos: a não aceitação da área, 

com o arquivamento do processo; a aceitação com ressalvas, com a determinação 
de alguma melhorias, como construção de guias, sarjetas, asfalto, rede de 

iluminação e água, que após concluídas, passavam por nova vistoria e, 
finalmente, a aceitação do terreno e a transferência da propriedade para o IPESP 
com encaminhamento para a segunda fase, a execução da obra. 

Entre o término da primeira fase e o início da segunda era firmado contrato 
entre o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal 

da cidade em questão. Neste contrato, disponibilizado a seguir, ficavam 
estabelecidas as responsabilidades e os direitos de cada uma das partes, bem 
como os prazos para término da obra e as eventuais multas. 

 
“[...] 

1. O empreiteiro se obrigava a construir para o Instituto o prédio do 
Grupo Escolar “x” por empreitada e sob sua responsabilidade técnica, obras essas 
que seriam feitas de acordo com o projeto, plantas, desenhos, detalhes e 

especificações do memorial descritivo assinados pelo Instituto, pelo empreiteiro e 
pelas testemunhas, em duas vias, uma para cada uma das partes contratantes. 
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2. Na execução dos serviços empreitados e empreiteiro se obrigava a: 
a) fornecer todos os materiais, mão-de-obra e administração 

necessários, obedecendo às especificações estabelecidas no memorial descritivo 

original; 
b) observar escrupulosamente as práticas de construção, 

interpretando com fidelidade as fórmulas e dimensões dos desenhos e 
empregando material de boa qualidade; 

c) providenciar para que os materiais estivessem a tempo na obra e 

mantidos o número de operários necessários para que os trabalhos tivessem 
seguimento normal e sem atropelos; 

d) demolir e restaurar à sua custa qualquer secção de trabalhos que 
não oferecessem as necessárias garantias de solidez ou que tivessem se afastado 
das dimensões, qualidades, níveis ou prescrições do memorial descritivo original, 

refazendo ainda qualquer trabalho mal executado, cujo defeito se fizesse sentir 
até três meses depois de sua utilização; 

e) obedecer às leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e 
municipais em vigor, aplicáveis aos serviços executados, cabendo-lhe toda a 
responsabilidade e consequência de qualquer transgressão; 

f) satisfazer as despesas de licença para a aprovação das plantas e 
para a construção, reforma e reparos, bem como as despesas decorrentes da 

fiscalização das obras; 
 
3. Todos os riscos contra terceiros, inclusive acidentes operários, 

transeuntes e vizinhos, ficariam a cargo do empreiteiro, o qual para se cobrir faria 
os seguros necessários. 

 
4. Era facultado ao Instituto designar um engenheiro fiscal para 

fiscalizar os serviços de construção, reforma e reparos, o que o empreiteiro se 

obrigava a facilitar em tudo quanto estivesse a seu alcance. Todavia, qualquer 
reclamação ou observação deveria ser dirigida ao escritório do empreiteiro e 

nunca ao mestre de obras ou operários. 
 
5. O preço global da obra não poderia ser alterado para mais, em 

hipótese alguma e sob qualquer pretexto. 
 

6. O preço seria pago da seguinte forma: 
a) 1a prestação: 5%, assinatura do contrato; 

b) 2a prestação: 15%, fundação respaldada, com impermeabilização 
executada; 

c) 3a prestação: 10%, respaldo do 1o pavimento, com lajes feitas e 

medidas conferidas; 
d) 4a prestação: 10%, no respaldo do telhado, com madeiramento e 

telhado colocados; 
e) 5a prestação: 20%, revestimento grosso e tubulações colocadas 

(água, esgoto e luz); 

f) 6a prestação: 20%, barras, pisos e revestimentos concluídos; 
g) 7a prestação: 15%, obras concluídas com “Habite-se” da Prefeitura 

Municipal e do Centro de Saúde local; 
h) 8a prestação: 5%, 60 dias após a conclusão das obras, com 

“Habite-se”, comprovado o bom funcionamento dos aparelhos e instalações. 
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O dinheiro seria depositado em nome da Prefeitura na agência do Banco do 
estado de São Paulo S.A. ou Caixa Econômica Estadual ou então, na falta daqueles 
dois estabelecimentos, em Banco particular, escolhido a juízo do Instituto, 

podendo o cheque respectivo ser entregue diretamente ao Prefeito ou seu 
representante autorizado, com exceção da primeira parcela, que seria entregue na 

assinatura do contrato. 
 
7. O empreiteiro obrigava-se a iniciar os trabalhos entro do prazo de 

trinta dias e a entregar a obra definitiva concluída dentro do prazo máximo 
estipulado pelo IPESP, tudo a contar da data deste contrato, salvo se o projeto 

não lhe fosse entregue neste ato, caso em que os referidos prazos seriam 
contados a partir do recebimento do mesmo pelo empreiteiro, de conformidade 
com recibo aposto no processo. 

a) O Instituto forneceria ao empreiteiro, no ato da assinatura do 
contrato, uma Caderneta de Ocorrências, rubricada pelo seu presidente e pelo 

Engenheiro Chefe, devendo ela permanecer na obra, sob pena de multa de Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) em caso de 
reincidência. 

b) Os acréscimos e extraordinários só seriam executados por 
determinação escrita do Instituto, contendo a maneira que seria executado o 

pagamento, e aumentaria o prazo de entrega da obra, pelo tempo necessário à 
sua execução. Considerariam-se acréscimos e serviços extraordinários os não 
especificados no memorial descritivo, sendo que desde logo deveria ser calculada 

a diferença de preços ocasionada pelas alterações, acréscimos e serviços 
extraordinários. Da mesma forma, toda e qualquer alteração que acarretasse em 

diminuição de serviço ou ônus deveria ser avaliada e o montante deduzido do 
saldo de pagamentos, ou, no caso deste ser insuficiente, recolhido pelo 
empreiteiro aos cofres do Instituto a importância total. 

c) Para os serviços extraordinários, bem como para qualquer 
alteração, seriam sempre e previamente feitos os necessários estudos e 

orçamentos, e uma vez executados, alterações ou extraordinários, seriam eles 
pagos ou deduzidos pelo Instituto na forma que se estabeleceu na respectiva 
autorização referida no item b. 

d) Na falta de entrega do prazo fixado, observado o que ficou 
expresso nos parágrafos anteriores, o empreiteiro se obrigaria a indenizar o 

Instituto da importância diária, enquanto durasse o atraso, correspondente aos 
juros de 9% ao ano, do capital relativo ao valor global das obras e recolhida aos 

cofres do Instituto. 
e)  Os prazos para início e conclusão das obras só poderiam ser 

prorrogados em casos de circunstâncias extraordinárias e imprevistas. A 

prorrogação só poderia ser concedida quando requerida antes de findado os 
prazos. 

 
8. O empreiteiro obrigava-se a manter à frente dos serviços um 

representante idôneo, mediante aprovação prévia do Instituto, com poderes para 

representá-lo em tudo quanto se relacionasse com o contrato. Obrigava-se a 
dispensar dentro de 24 horas, qualquer preposto, mestre ou operário, cuja 

permanência no serviço fosse pelo Instituto considerada inconveniente. 
 
9. O Instituto se reservava a faculdade de considerar rescindido o 

contrato, independente de qualquer interpelação judicial ou extra-judicial, se o 
empreiteiro: 
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a) paralisasse os trabalhos, sem motivo justificado, por mais de 10 
dias; 

b) não concluísse os serviços no prazo determinado; 

c) cedesse ou transferisse, no todo ou em parte, o contrato, sem 
prévia e expressa autorização do Instituto; 

d) se afastasse das instruções dadas ou das regras específicas dos 
serviços contratados; 

e) mantivesse no serviço preposto ou qualquer empregado, cujo 

afastamento tivesse sido julgado conveniente pelo Instituto. 
 

10. Para os recebimentos dos pagamentos previstos em cláusula, o 
empreiteiro deveria fazer, por escrito, a comunicação das obras executadas ao 
Instituto, tendo esse 15 dias de prazo, a contar da data de recebimento do 

comunicado, para proceder a vistoria e medição, e o pagamento, se devido, seria 
feito dentro do prazo de máximo de 15 dias da data de vistoria. 

 
11. A assinatura do termo de recebimento definitivo das obras 

implicaria na sua aceitação por parte do Instituto, sem prejuízo, porém do 

disposto no artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro. 
 

 
12. Nos termos do decreto-lei no 9.500, de 23 de julho de 1946, artigo 

143, o empreiteiro destinaria, obrigatoriamente, nos serviços, pelo menos 2/3 dos 

lugares a brasileiros, reservistas do Exército. 
 

13. No caso de infração de qualquer uma das cláusulas do contrato por 
qualquer um dos contratantes, a parte declarada culpada pagaria à outra multa de 
5% sobre o valor global da obra, cobrada por ação competente, desde que não 

interessasse a rescisão imediata do contrato. 
 

 
14. Ficaria estabelecida a multa compensatória de 10% sobre o valor 

global da obra, que seria imputada a parte contratante que, sem causa ou motivo 

de ordem legal, provocasse a rescisão do contrato. 
 

15. O empreiteiro se obrigaria a colocar, em lugar visível na obra, 
desde a instalação do canteiro, uma placa com dizeres e dimensões de acordo 

com modelo fornecido pelo Instituto e, ainda, a entregar a este, fotografias que 
dessem a ideia clara do estado e tamanho da obra, em cópia branco e preto, 
medindo 13 cm x 18 cm, bordas lisas, em papel semi-mate, contendo no verso a 

data da tomada, o nome da obra, a localização (bairro e município) e o fim a que 
se destinava. 

Concluída a obra, deveria o empreiteiro fornecer e colocar no edifício uma placa 
alusiva ao Plano de Ação, conforme modelo fornecido pelo Instituto. 

 

16. As sub-empreitadas deveriam se condicionar ao registro da firma 
respectiva na conformidade da Portaria GP-127/59 do Instituto, bem como prévia 

autorização deste, decorrentes de solicitação escrita do empreiteiro, da qual 
constasse a concordância da firma sub-empreitadora, sem que se importasse 
qualquer relação jurídica entre a mesma e o Instituto. 
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17. O empreiteiro se obrigaria a pagar todas as despesas que fossem 
devidas pela extensão de quaisquer melhoramentos públicos à obra, 
especialmente as que decorressem de taxas de pavimentação, esgoto, extensão 

de rede de energia elétrica e água, sem direito a qualquer reembolso por parte do 
Instituto. 

 
[...]” 
 
(Fonte: Arquivo IPESP, 1960) 
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A região central do Estado de São Paulo, que inclui as cidades estudadas nesta 

pesquisa, apresentava fortes características econômicas, com base agrária, que 
contribuíram para formação de características sociais e culturais com certo grau 

de homogeneidade e que permitiram a verificação de processos semelhantes. A 
base econômica desta região foi inicialmente a plantação de café, até fins do 
século XIX e posteriormente a de cana-de-açúcar, que se inicia por volta dos anos 

1950 e perdura até os dias atuais, sendo também complementada pela formação 
de polos industriais, tecnológicos e da agro-indústria. No entanto, foi a produção 

cafeeira que confundiu-se com a formação econômica e também urbana da 
região. 

 
Imagem 15: Mapa do Brasil e do Estado de São Paulo, com as cidades estudadas destacadas 

na cor vermelha. 
1-Araraquara; 2- São Carlos; 3- Rio Claro; 4- Araras e 5- Piracicaba. 
(Fonte: http://pt.wikipedia.org, modificada.) 
 

Após sua implementação no Rio de Janeiro, os cafezais chegaram a São Paulo 
penetrando pelo Vale do Rio Paraíba, que a partir da década de 1880, passou a 

ser o principal produtor nacional, dando início a um novo ciclo econômico na 
história do país, provocando a emergência de uma aristocracia e promovendo o 

progresso do Império e da Primeira República. Na sua marcha criou cidades e fez 
fortuna pelo interior do Estado. Ao terminar o século XIX o Brasil controlava o 
mercado cafeeiro mundial e, era o símbolo do país no exterior, tendo na região 

central do Estado de São Paulo, sua principal fonte.  
A nova classe formada pelo advento do café era tão poderosa quanto os barões 

do açúcar, porém mais urbana que estes e muito ligada à vida cultural e social da 
Europa, contribuindo para a modificação da paisagem urbana e, 

___________________________________A região central do  
Estado de São Paulo 
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consequentemente, a formação das cidades. Copiou a arquitetura europeia e 
“levou” a casa-grande senhorial às chácaras e sobrados urbanos. Além de permitir 
essa renovação urbana e a criação de cidades, promoveu a revolução nos 

transportes com a implantação das estradas de ferro. No caso da região central, 
duas estradas de ferro foram implantadas: a Araraquarense (em 18 de Janeiro de 

1885, depois de negociações políticas, econômico-financeiras e da participação de 
capitalistas e fazendeiros do Brasil e do exterior)  e a (Alta) Paulista, que 
reforçaram ou  implantaram os núcleos da rede urbana da região. A estrada de 

ferro surgiu em São Paulo no intuito de transportar a crescente produção cafeeira 
até Santos, o porto exportador por excelência. A partir de então, prolongaram-se 

por todos os quadrantes do território paulista. A partir da linha-tronco da São 
Paulo Railway, comunicando o planalto ao litoral, e da Companhia Paulista, 
extensão do eixo Santos-Jundiaí, pelo centro do Estado, abriu-se um leque de 

estradas de ferro, tendo, a leste, entre outras, a Araraquarense, e a oeste, a Alta 
Paulista, interligadas por inúmeros ramais e pequenas estradas de ferro que 

chegavam até as grandes fazendas, para escoar a produção. 
No entanto, em 1929, com a Grande Depressão, os Estados Unidos, o maior 

comprador do café brasileiro, diminuiu exponencialmente a exportação do 

produto, afetando drasticamente a economia do Brasil. Com a queda na 
importação deste produto, houve a queda nos preços do café brasileiro. Para que 

a desvalorização não fosse excessiva, o governo brasileiro comprou, para em 
seguida, queimar toneladas de café. Desta forma, diminui a oferta, conseguindo 
manter o preço do principal produto brasileiro da época. Por outro lado, este fato 

trouxe algo de novo para a economia brasileira: com a crise do café, muitos 
cafeicultores começaram a investir no setor industrial, desenvolvendo a incipiente 

indústria brasileira. 
A eclosão da Segunda Guerra Mundial, além de arrefecer o ímpeto de expansão 

das estradas de ferro devido a queda da demanda de café causada, 

primeiramente, pela Crise de 1929 e também pela Guerra, criou uma situação 
economicamente conflituosa, já que as dificuldades de transporte açucareiro 

marítimo afetavam não apenas o volume das exportações, mas também o volume 
dos produtos transportados por cabotagem. Já que o abastecimento açucareiro 
interno do país dependia do transporte da produção nordestina, que em razão da 

guerra submarina bloqueando o acesso via mar e da precária rede de transporte 
terrestre, ficou afetado. Desta forma, a distribuição de açúcar pelo interior do país 

ficou completamente debilitada. 
Devido a essas dificuldades de transporte, a partir da segunda metade do 

século XX, a produção cafeeira local viria a enfraquecer e dar lugar a criação de 
bovinos e ao plantio da cana-de- açúcar e laranja na região, gêneros que hoje se 
destacam no potencial da agricultura local. Portanto, com uma significativa 

transferência do eixo de produção canavieira para os estados de sudeste do Brasil 
e os novos incentivos para a produção de álcool, responsáveis pela crescente 

urbanização da região, iniciam-se no começo do século XXI, a expansão efetiva da 
cana-de-açúcar, que se completa de fato na década de 1950, substituindo a 
produção cafeeira pela de cana-de-açúcar. Foi no período desta transferência de 

eixo de produção da cana que também se principiou uma nova leva de 
Colonização da região, na qual, as usinas trouxeram para a região, para atuarem 

como cortadores de cana, colonos nordestinos, vindo muitos a se fixarem com 
ânimos definitivos na região. 

No entanto, apesar de extremamente presente na região, a cana-de-açúcar 

passou a dividir espaço com outros gêneros, já que houve uma diversidade maior 
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da produção agrária, associada a agro-indústria, como no caso da própria cana-
de-açúcar na exploração do álcool anídrico, mas também no caso da laranja. 

Agora, com relação ao traçado da malha urbana, questão que será discutida 

separadamente e mais profundamente caso a caso, temos o clássico estudo feito 
por Pierre Monbeig, que analisou essa evolução baseado em aspectos econômicos, 

e constatou  a homogeneidade da malha e dos lotes, que apresentavam-se 
praticamente com o mesmo traçado em toda a região estudada, uma vez que a 
malha quadriculada é a mais fácil e barata no trabalho feito pelo loteador. Dessa 

forma, como regra geral, a repetição do mesmo plano nas cidades de Araraquara, 
Araras, Piracicaba, Rio Claro e São Carlos está diretamente relacionado e foi 

explicado por Monbeig através do aspecto econômico dos empreendimentos 
colonizadores praticados pelas companhias. 

“O traçado dos lotes é o mesmo em toda a parte e, seguramente, é o mais fácil 
e o menos oneroso no trabalho do loteador. Basta continuar aplicando o sistema 

utilizado desde o começo da fragmentação da gleba, que consiste em assegurar, 
tanto ao fazendeiro como ao pequeno sitiante, o acesso, ao mesmo tempo, à água 

e ao espigão, pois os dois continuarão a servir como fronteiras naturais. 
 
... O conjunto do sistema é cômodo e o traçado das parcelas é, seguramente, a 

menos imperfeita das soluções para dividir a terra em lotes de igual valor.” 
(FONTE: MONBEIG, Pierre - Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. Hucitec-Polis, São Paulo, 

páginas 221 e 222, 1984) 

 
Além dessa já citada homogeneidade da malha urbana, que se apresenta como 

um grande quadriculado, com ruas perpendiculares entre si, colocado sobre as 
cidades e em todas elas aqui analisadas, podemos nos estender e ainda citar a 
também uniformidade da paisagem, que, aí sim, também explica, juntamente com 

o fator econômico, toda essa malha urbana ortogonal. 
 

“Provinham da uniformidade dos sítios a monotonia da paisagem urbana e a 
repetição constante do mesmo plano de cidades. Entre as da franja pioneira, as 

diferenças são mínimas e o papel das condições topográficas locais só influi por 
certos pormenores. Nem colinas, nem escarpas, para orientar o avanço, num 

sentido ou noutro, ou para modificar a estrutura urbana. Não falta espaço para 
que o núcleo se expanda. A própria planura não deixa aos urbanistas outro 

recurso se não repetir, de fundação para fundação, o mesmo traçado. De resto, 

pensa-se muito pouco nisso, pois sobre as preocupações estéticas prima a de 
andar depressa e limitar despesas. Repete-se infatigavelmente o plano 

geométrico, pois é o que melhor satisfaz as exigências do loteador, bem como as 
condições topográficas. Se o patrimônio se desenvolve, é fácil prolongar as ruas 
retas, em detrimento das terras de lavoura, que recuarão sem ônus, em face da 

valorização dos terrenos.”  
(FONTE: MONBEIG, Pierre - Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. Hucitec-Polis, São Paulo, 

páginas 343 e 344, 1984) 

 

Portanto, analisando as cidades aqui apresentadas e tendo como referência os 
estudos de Pierre Monbeig, acreditamos que a malha em forma de tabuleiro, 

revela uma busca pela funcionalidade e simplicidade, fortemente embasada em 
critérios econômicos. E apesar de encontrarmos cidades com topografia mais 
acidentada, ainda assim continuamos com essa mesma malha ortogonal por todo 
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o território urbano, que quando deparada com um lote, busca, através da 
arquitetura e da terraplanagem, uma solução. 

 
“Nem são jamais muito aventurosas as tentativas de quebrar a monotonia da 

ruas, que se cortam em ângulos retos e não passam de variações sobre um tema, 

que por toda a parte permanece extremamente perceptível.”  
(FONTE: MONBEIG, Pierre - Pineiros e fazendeiros de São Paulo. Hucitec-Polis, São Paulo, 

páginas 343 e 344, 1984) 

 

Nas fotos a seguir, respectivamente de Araraquara, Araras, Piracicaba, Rio 
Claro e São Carlos, no Estado de São Paulo e abordadas nesta pesquisa, podemos 

notar a proximidade entre as malhas urbanas das cidades, todas apresentam uma 
malha ortogonal, com poucas diferenciações entre elas, mesmo que haja, em 
alguns casos como São Carlos, pequenas diferenças na topografia. As fotos 

deixam clara essa noção de monotonia de que fala Pierre Monbeig, ou seja, a 
questão da estética é colocada em um segundo plano e as facilidades econômicas 

e de expansão urbana que a malha ortogonal oferece, ditam a escolha desta em 
detrimento de outra. Qualquer uma das fotos apresentadas podem ser trocadas e 

servir de exemplo da outra facilmente. 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagem 18: Piracicaba | SP, 2001.  
(Fonte: http://turismo.culturamix.com)  

Imagem 19: Rio Claro | SP, 2000.  
(Fonte: http://www.skyscrapercity.com)  

Imagem 17: Araras | SP, 2002.   
(Fonte: http://www.citybrazil.com.br)  

Imagem 16: Araraquara | SP, 2010.  
(Fonte: http://www.imagensgratis.com.br)  
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Para um estudo da população, mostrou-se essencial a análise estatística 
acompanhada das características históricas e geográficas das sociedades 

existentes na região. Na tentativa de traçar um paralelo entre o crescimento 
demográfico da população no período anterior ao estudado, ano de 1950; em 
1960, já englobando o período analisado na pesquisa; e atualmente, temos a 

intenção de analisar o crescimento da população neste interior do Estado de São 
Paulo e a possibilidade de encontrar intersecções entre o crescimento desta, a 

urbanização e as escolas criadas nestas cidades analisadas. Portanto, foram 
colhidos os seguintes dados: 

 

              Ano   
Cidade 

1940 1950 1960 2012 

 Habitantes 

Araraquara 67.724 62.688 81.600 181.763 

Araras 22.614 28.599 38.875 104.032 

Piracicaba 7.646 87.835 115.403 327.805 

Rio Claro 47.287 47.073 59.843 167.772 

São Carlos 48.609 47.731 61.287 192.565 

Estado de SP 7.180.316 9.134.423 12.809.231 36.909.200 

Tabela 2: Crescimento populacional nas cidades de Araraquara, Araras, Piracicaba, Rio 
Claro e São Carlos.                                                                      

(Fonte: SEADE: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, Governo do Estado de São 
Paulo, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. www.seade.gov.br) 

Na década de 1940 notamos que as cidades de Araraquara, Rio Claro e São 

Carlos apresentaram um retrocesso populacional, respectivamente de 7,5%, 
0,4% e 1,8%. No entanto, a cidade de Araras apresentou um aumento 

populacional de 26%, seguindo a tendência apresentada no Estado de São Paulo, 
que apresentava-se com aumento demográfico de 27%. Já a cidade de Piracicaba, 
mostrou um crescimento espantoso de 1048%, passando de 7.646 habitantes em 

1940 para 87.835 em 1950. 
No período seguinte, de 1950 até 1960, podemos ver que a população do 

Estado de São Paulo cresceu 40%. Enquanto no interior, nas cidades escolhidas 
para o desenvolvimento da pesquisa, temos um crescimento máximo de 35%, em 

Imagem 20: São Carlos | SP, 2000.  
(Fonte: http://www.skyscrapercity.com)  
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Araras, ou seja, não acompanhando o crescimento do Estado. Porém, notamos 
que o ritmo de crescimento nesta década é muito maior que o da década anterior, 
ficando explícito o crescimento urbano e industrial por qual passou essas cidades 

no pós-guerra.  
No período estudado, a cidade de Araraquara possuía uma população de 

aproximadamente 81.600 habitantes, hoje, no ano de 2012, apresenta uma 
população de 181.763, ou seja, com crescimento de 122%; Araras tem um 
crescimento de 167%, passa de 38.875 habitantes em 1960 para 104.032 em 

2012; já Piracicaba, no ano de 1960 possuía 115.403 habitantes, passando para 
327.805 habitantes em 2012, com crescimento de 184%; Rio Claro de 59.843 em 

1960 para 167.772 habitantes em 2012, crescimento de 180%; finalmente, São 
Carlos com maior crescimento entre as cidades aqui estudadas, cresce  214%, 
passa de 61.287 habitantes para 192.565 no ano de 2012, aproximando-se do 

que aconteceu no Estado de São Paulo, que cresceu 190% nesse mesmo período. 
As cidades escolhidas para a pesquisa estão inseridas nesta discussão 

apresentada, que será retomada posteriormente para discussão caso a caso. 
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7.1. Araraquara 
 
População: 

1940: 67.724 habitantes 
           -7,5% 

1950: 62.688 habitantes 
            30% 
1960: 81.600 habitantes 

            122% 
2012: 181.763 habitantes 

 

  
 
 
 

 
 

Fundada em 22 de agosto de 1817, Araraquara é uma das cidades analisadas 
que se destaca nos cenários regional e nacional pela qualidade de vida de sua 

população. Sua implantação urbana, arborização, grande número de jardins e 
praças e limpeza de suas vias públicas também merecem atenção. 

Estrategicamente localizada no centro do Estado de São Paulo, a 270 Km da 
Capital, conta com uma população estimada de aproximadamente 200 mil 
pessoas, possui uma estrutura industrial baseada na agroindústria, representada 

pelo binômio cana de açúcar e laranja. 
Outros setores de destaque da economia local são os metal-mecânico, têxtil, 

tecnologia de informação, aeronáutico e serviços. 
Do ponto de vista histórico-econômico, na primeira metade do século XIX, as 

grandes propriedades rurais, características deste século, ainda não tinham sido 
atingidas pelo surto cafeeiro. Plantava-se a cana-de-açúcar, milho, ao lado de 
outros cereais, o fumo e o algodão. Por volta de 1850, o plantação de café 

substituiu a de cana-de-açúcar e cereais, tornando-se o produto de maior 
importância na economia local. 

Junto com o café, em 1885, a chegada da ferrovia estimulou o crescimento da 
cidade, que foi considerada a "Cidade Mais Limpa das Três Américas", além de ser 
a primeira no interior a ser servida por linhas de ônibus elétricos (trólebus). 

 

Imagem 21: Mapa localizando a cidade de Araraquara | SP.   
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Araraquara) 
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Em 1897 ocorreu um episódio de coronelismo conhecido como Linchamento dos 
Britos. Este episódio influenciou na política local do início do século XX. Na década 
de 1930, com a vitória no pleito municipal de Bento de Abreu Sampaio Vidal e seu 

grupo, o poder local passou a investir na construção de praças, do Museu 
Municipal e arborização de ruas, visando construir uma outra representação sobre 

a cidade, que não a veiculasse ao episódio do linchamento. É nesse momento que 
a Avenida Bento de Abreu, na cor laranja no mapa a seguir, passa por melhorias e 
modernizações, baseadas no traçado das Cidades Jardins. 

Fato notável foi a visita de Jean-Paul Sartre à cidade em 1960 para promover 
uma conferência no antigo Instituto Isolado de Ensino Superior - Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, atualmente integrada à Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho. A conferência gerou uma publicação bilíngue pela Editora 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2005, chamada "Sartre 

no Brasil: a Conferência de Araraquara". 
Rodovias importantes para o Estado e para o Brasil cortam o município, como 

as SP-255 (Norte/Sul) e SP-310 (Leste/Oeste). Araraquara também abriga um dos 
principais terminais ferroviários de carga do País, ligando regiões produtoras 
(Centro-Oeste) e exportadoras (capital paulista e portos marítimos). 

A cidade é o entroncamento da Infovia, uma rede de comunicação que utiliza a 
tecnologia de fibras óticas, de alta velocidade na transmissão de dados e 

informações, interligando as principais cidades do país com 18 mil km de 
extensão. 

Aqui estudamos os seguintes grupos escolares: 

 
1. EE Bento de Abreu 

Rua Padre Duarte, 2821 – São Geraldo 
Processo: 15.034/57 
Executor: IPESP 

 
2. EE Narciso da Silva César 

Av. Bandeirantes, 1830 – C. Santana 
Processo: 35.463/59 
Executor: IPESP 

 
3. EE Dorival Alves 

Rua Ceará, s/n – Vila Xavier 
Processo: 29.311/61 

Executor: IPESP 
 
4. EE Dr. Padre Francisco Coulturato 

Rua Padre Francisco Coulturato, s/n – São Geraldo 
Processo: 42.942/61 

Executor: IPESP 
 
Notamos, no mapa abaixo, o claro traçado ortogonal da cidade e a 

concentração de escolas a oeste, com a presença das Escolas Estaduais Bento de 
Abreu, Dorival Alves e Francisco Coulturato, enquanto a Escola Estadual Narciso 

da Silva César encontra-se implantada a leste, após a barreira configurada pela 
linha férrea (no mapa, em amarelo). Essa linha férrea configura-se como uma 
barreira urbana, que se dá juntamente com a própria configuração da cidade, que 

privilegia o lado oeste, mais desenvolvido, em detrimento do leste, isolados 
fisicamente e socialmente, o que acaba por segmentar a cidade dividindo-a em 
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duas grandes regiões de influência. Hoje, com a conscientização da existência 
desta barreira, um projeto prevê a retirada dos trilhos, com a sua transferência 
para outra área e a transformação em parque linear desta área remanescente, 

desta forma, “unindo” os dois lados da cidade. 
 

 
 
 

 
 

  

Imagem 22: Mapa da cidade de Araraquara | SP.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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                                      As escolas 
 

7.1.1. Escola Estadual Bento de Abreu 

Localização  Rua Padre Duarte, 2821 - São Geraldo 

Processo  15 034 

Executor IPESP 

Início do Processo  06/dezembro/1957 

Início da Obra 1958 

Finalização da obra Março/1959 

Tipo Não segue a concepção de Plantas-Tipo, 

já que foi requalificada, com ampliação 

e melhorias de edificação já existente 

Arquiteto Nada consta 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Imagem 23: Mapa da cidade de Araraquara | SP , destaque para a EE Bento de Abreu. 
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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A Escola Estadual Bento de Abreu, então denominada Instituto de Educação 

Bento de Abreu, surgiu no local onde estava localizada e funcionava a Liga 

Araraquarense contra a Tuberculose 25 . Esta área foi doada por Angelina de 
Lacerda Carvalho, em 1o de dezembro de 1957, à Prefeitura Municipal de 

Araraquara, que a desapropriou, amigavelmente, e a doou, juntamente com a 
edificação ali existente, ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo 
(IPESP) para a transformação, com reforma e ampliação do prédio existente, na 

escola em questão. 
 

 
 
Em 06 de março de 1958 foi iniciada a negociação entre a Prefeitura da cidade 

e o IPESP, representado pelo seu engenheiro-chefe Paulo Leite Mascarenhas, que 
enviou à Prefeitura de Araraquara, cujo prefeito era Rômulo Lupo, a 

documentação e plantas exigidas pelo IPESP, bem como o orçamento padrão para 

                                                        
25  A Liga Araraquarense contra a Tuberculose, filiada à Liga Paulista contra a 

Tuberculose foi fundada em 10 de Outubro de 1935 em terreno cedido por Angelina de 

Lacerda Carvalho, na Rua Padre Duarte no 2821, inscrita no Ministério da Educação e 

Saúde, no Serviço de Medicina Social e no Departamento de Serviço Social do Estado 

de São Paulo, foi transferida em 1 de Dezembro de 1957 para o Hospital Nestor Goulart 

Reis, na cidade de Américo Brasiliense/SP, com início de suas atividades em 27 de julho 

de 1958.  

Outorgante: D. Angelina 

de Lacerda Carvalho 
Outorgada: a Liga 

Araraquarense contra a 

Tuberculose. 
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os serviços de construção da escola. Já no mês seguinte, em 12 de abril de 1958, 
a prefeitura, como resposta ao pedido anteriormente feito pelo IPESP, encaminhou 
o memorial com a descrição dos serviços e o preço total de Cr$ 20.596.898,00 

(vinte milhões, quinhentos e noventa e seis mil e oitocentos e noventa e oito 
cruzeiros) para aprovação e liberação de verba e início da obra. Assim que foi 

enviado esse pedido, a Prefeitura publicou no Jornal local “O Imparcial” intenção 
de construção de obra escolar através de financiamento cedido pelo IPESP. 

 

 
 
 

 
 
 

Em 28 de abril de 1958 o IPESP, novamente através do seu engenheiro-chefe 
Paulo Leite Mascarenhas, comunicou à Prefeitura a liberação da importância de 

Cr$ 17.000,00 (dezessete milhões de cruzeiros), ou seja, aproximadamente 75% 
do valor que foi pedido inicialmente pela prefeitura da cidade. 

Depois de todos os trâmites legais acertados, iniciou-se a obra ainda no ano de 

1958, mas já em janeiro do ano seguinte, a Prefeitura Municipal de Araraquara 
entrou com um pedido de verba para ampliação da construção inicial de uma 

Imagem 25: Publicação Jornal “O Imparcial”, Araraquara | SP sobre a doação feita ao 
IPESP pela Prefeitura Municipal de Araraquara para construção de prédio escolar. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 15 034, 1957) 

“LEI No 636. De 25 de Janeiro de 
1958. Dispõe sobre a 
responsabilidade judicial ou extra-
judicial que recaiam ou vierem a 
recair sobre os imóveis a serem 
doados ao Instituto de Previdência 
do Estado de São Paulo para as 
construções do Ginásio do Estado e 
do Instituto de Educação”. 
 
“...Terreno destinado a construção 
do Instituto de Educação ‘Bento de 
Abreu’...” 
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Escola Normal, intencionando a criação de novas salas de aula e corredores, 
pretendendo alcançar o nível de instituto de Educação e maior escola estadual da 
cidade. 

Porém, em 5 de fevereiro de 1959 o pedido descrito acima foi indeferido pelo 
Presidente o Instituto de Previdência, já que a cláusula contratual afirmava que 

“Não se fará qualquer reajustamento, em qualquer município”. No entanto, devido 
a argumentos que transitavam por reajustes no salário mínimo, materiais de 
construção e encargos sociais, o engenheiro José dos Santos, construtor do 

Instituto de Educação, escreveu ao Prefeito dizendo ser impossível a continuidade 
da obra dentro do prazo estabelecido, sem um reajusto de 45% do valor inicial 

planejado. Ainda em 10 de março de 1959, esse mesmo engenheiro sugeriu 
modificações de áreas já existentes da edificação, afim de facilitar a conservação e 
higiene, bem como melhorar a estética do edifício. Sem acarretar nenhum ônus 

extra ao orçamento inicial, porém, com o acréscimo de noventa dias no prazo de 
entrega já estabelecido. Essas modificações diziam respeito ao piso, barras e 

acabamentos. Em 16 de junho de 1959, com a obra terminada, novamente o 
engenheiro José dos Santos, reiterou o pedido feito em 28 de abril de 1958, e 
ainda acrescentou novos itens sobre algumas providências tomadas durante o 

desenrolar da obra: 
 

 1. Excessos de serviços executados; 
 2. Acabamentos de salas no porão; 
 3. Conclusão das obras das salas de física, ciências e química. 

  
Com essa manobra, em resposta  a esse último pedido, em 01 de julho de 

1959, o IPESP, através de Reynaldo de Abreu Sodré, comunicou a concessão de 
reajustes dos preços contratuais relativos apenas aos itens 2 e 3. A obra foi 
concluída em Março de 1959. 
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Habite-se concedido em 6 de 
Julho de 1959: 
 
“Concede-se o competente 
‘HABITE-SE’ do prédio situado 
à Rua Padre Duarte, de 
número 2853, projeto e 
propriedade do Instituto de 
Previdência do Estado de São 
Paulo, destinado ao Colégio 
Estadual”. 
 

Imagem 26: Habite-se concedido em 
6 de julho de 1959. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 15 034, 1957) 
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 Imagem 27: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 28: Planta Térreo. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 29: Planta Pavimento 1. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Especificações e condição atual: 
 

A Escola Estadual Bento de Abreu possui características muito marcantes: com 23 
salas de aula, a maior escola pública de Araraquara, dois pavimentos, ocupa a área 
de uma quadra inteira e está situada na região central da cidade, com facilidade de 

acesso através de transporte público.  
Com uma topografia plana, de apenas 3,5 %, não possui muros de contenção e 

nem taludes. Feita em blocos, rodeia um pátio central e possui fachada com tijolos 
aparentes, recorrente nas construções do Instituto. Diferindo de outras escolas que 
aqui serão apresentadas, não possui uma setorização rígida, apresenta salas de aula 

nos seus 2 pavimentos, com a administração e diretoria no segundo e depósitos 
espalhados pelos dois pavimentos. Os fluxos de acesso e circulação não são claros 

para o visitante. O pátio central abre-se diretamente para as salas presentes no 
térreo e visualmente para o primeiro e segundo pavimentos, que possuem 
passarelas que ladeiam esse pátio. O pátio central também mostrou-se como uma 

grande “porta de entrada” para a cidade, no entanto, seguindo uma tendência 
presente em todas as escolas estaduais atualmente, foi gradeada em todo o seu 

perímetro, não abrindo-se nem para o interior da escola. No entanto, notamos que 
foi concebido para ser uma área aberta e convidativa, porém esse intenso uso de 

gradil acaba por arrefecer o convite visual. Nesta entrada, que inicialmente abria-se 
para a rua, existe um desnível de aproximadamente 1,5 m, vencido por uma 
escadaria, que denota monumentalidade à entrada, mesmo que de uma forma 

tímida. 
Não apresenta um espaço destinado as aulas ao ar livre, com professores 

buscando essa interação no parque vizinho à escola. Com relação às referencias 
visuais, não possui nenhum elemento verticalizado que se destaque na paisagem, 
porém, o próprio prédio, por ser extremamente conhecido pela população, configura-

se como elemento referencial. 
As edificações que eram destinadas à Liga Araraquarense contra a Tuberculose, 

Blocos 7 e 8 na Imagem 27, foram mantidas e serviram, por certo tempo como 
blocos que davam suporte à escola, depósitos e, posteriormente, Casa do Zelador, 
porém, hoje abrigam a Unidade de Perícia Médica e foram separadas, através de 

construção de muro, do prédio escolar. 
Também foi construído um grande Complexo Esportivo, que serve à Escola e à 

população da cidade através de quadras poliesportivas. 
Em bom estado de conservação, a escola, até hoje, é bem quista pela população 

da cidade e, apesar de não apresentar reforma para adaptação do prédio às Leis de 

Acessibilidade, abriga funcionários e alunos com Necessidades Especiais. 
Apesar de constar em processo do Instituto que a escola é do ano de 1957, 

construída através do Plano de Ação, inclusive com placa alusiva a ele, sabemos, 
através de depoimentos que este é um prédio da década de 1930. Este foi, segundo 
dados existentes na própria escola, o primeiro ginásio da cidade de Araraquara, 

constituindo-se, até os dias atuais, como forte ponto referencial para os moradores. 
Portanto, no período do governo Carvalho Pinto foram feitas reformas, melhorias e 

ampliações em edificação existente e não construção nova, como sugere o processo 
e o próprio Plano de Ação. Esta questão evidencia-se também com as fotografias da 
edificação, a seguir. Em que pese a possibilidade de edificações ecléticas terem sido 

executadas pelo IPESP, ou seja, não apenas obras modernas foram construídas pelo 
Instituto, os depoimentos, mais a linguagem indicam a construção em época muito 

anterior ao Plano. Essa questão evidencia a necessidade de uma pesquisa que 
extrapole a documentação processual, que por uma série de razões, como nessa 
caso, revela-se problemática.  
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Imagem 30: Fachada da EE Bento de Abreu. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 31 e 32: Fachada da EE Bento de Abreu, com estacionamento, acesso pelo 
pátio que se abre para a cidade e para o interior da escola. 
 (Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagens 36 e 37: EE Bento de Abreu, estacionamento e vista lateral. 
 (Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 33 e 34: Fachada da EE Bento de Abreu, com destaque para o acesso, com 
divisão em 5 partes, através do uso de esbeltos pilares, em que a primeira divisão 
configura acesso de público, levando à secretaria e portaria; as outras quatro divisões 
seguintes, de alunos, diretamente ao pátio central, que os distribui para os blocos de 
aula correspondente. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagem 35: Fachada da EE Bento de 
Abreu, com destaque para o acesso do 
público. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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7.1.2. Escola Estadual Narciso da Silva César 

Localização  Avenida Bandeirantes, 1830 - Santana 

Processo  35 463 

Executor IPESP 

Início do Processo  07/outubro/1959 

Início da Obra Abril/1962 

Finalização da obra 29/maio/1963 

Tipo II, com 10 salas de aula 

Arquiteto Fernando Augusto S. Arantes 

 
 

 

 

 

Imagem 38: Mapa da cidade de Araraquara | SP , destaque para a EE Narciso da Silva 
César. 
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Imagem 39: Croqui de localização da EE 
Narciso da Silva César. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 1959) 
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Em 17 de outubro de 1959, o prefeito da cidade de Araraquara, Rômulo Lupo, 
doou ao IPESP um terreno quadrangular com área de 10.407,25 m2, adquirido de 
Jorge Borges Corrêa e sua esposa, Eduardo Borges Corrêa e sua esposa, José 

Borges Corrêa Filho, Francisco Zacarias de Medeiros e sua esposa, Francisco 
Borges Corrêa e Palmira Alves. O terreno em questão, localizado no Bairro Vila 

Santana, não possuía benfeitorias, portanto, a prefeitura deveria comprometer-se 
a colocar guias e sarjetas, bem como estender a rede de água e de luz para que o 
mesmo pudesse ser aceito pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 

Em 19 de outubro de 1959 o então assistente da presidência do Instituto, L. 
Pontes Maranhão, enviou ao prefeito uma listagem em que constava a 

documentação necessária para a doação: uma certidão de esclarecimentos das 
transcrições no 23.447 e 13.680; uma certidão do distribuidor em nome de José 
Borges Corrêa Filho e José Borges Corrêa e duas certidões negativas de protesto. 

Com a documentação exigida pelo IPESP encaminhada, em 26 de agosto de 
1959 o prefeito municipal promulgou a Lei no 740, de acordo com o que decretou 

a Câmara Municipal, onde ficou a Prefeitura Municipal autorizada a alienar ao 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, através de doação, o imóvel já 
descrito acima, para nele se construir prédio para funcionamento do então 

chamado Grupo Escolar de Vila Santana, hoje EE Narciso da Silva César. O 
terreno, de forma quadrangular, limitava-se pela Rua José Borges Corrêa com 

140,90 m; pela Av. Cristovão Colombo 74,10 m; pela Rua dos Libaneses 140,90 
m e pela Av. Bandeirantes 74,10 m. 

Finalizando os trâmites burocráticos da doação do terreno, o IPESP, através do 

seu presidente Francisco Morato de Oliveira, em 18 de abril de 1961,  pediu uma 
declaração do delegado regional de ensino, Jair Augusto de Oliveira, sobre a 

situação do terreno e condições apresentadas pelo mesmo, para construção da 
obra Tipo II, com 10 salas de aula. A declaração, favorável à construção da 
escola, foi entregue em 05 de maio de 1961. 
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Conforme Imagem 40 acima, durante a vistoria feita no terreno a ser doado ao 

IPESP, o engenheiro Raphael Gendler concluiu: 

 
“1.  Terreno plano; 

2. Situado dentro de um bairro novo em desenvolvimento (bairro operário, 
maioria ferroviários); 

3. Possui rede de luz e água; 

4. Lugar alto com boa vista; 
5. Poderá ser aceito desde que a Prefeitura se comprometa a fazer 

melhoramentos necessários no local.” 

Imagem 40: Vistoria feita por Raphael Gendler. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, página 41, 1959) 
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Depois de concluídas as exigências feitas pelo IPESP, guias, sarjetas, asfalto, 

rede de água e luz, no dia 14 de dezembro de 1961 foi encaminhado para 
aprovação e publicação, o edital de concorrência para a construção do grupo 

escolar. Em 15 de dezembro de 1961, foi publicado em Diário Oficial a abertura de 
Concorrência Pública para as obras. Dessa maneira, finalizou-se a primeira etapa 

“Comunico pelo 

presente que o 
terreno para a 
construção do 

Grupo Escolar 
do Jardim 

Santana poderá 
ser aceito desde 
que essa 

Prefeitura se 
comprometa a 

colocar guias, 
fazer calçadas 

e instalar luz e 
água no local”. 

Imagem 41: Conclusão sobre aceitação de terreno doado pela Prefeitura de 
Araraquara ao IPESP. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, página 84, 1959) 
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do processo, doação do terreno ao Instituto, e iniciou-se uma segunda etapa, que 
dizia respeito a licitação para construção do edifício escolar. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Liberada a tabela orçamentária em 13 de dezembro de 1961 e aplicadas as 
medidas lineares e de área do projeto aos preços vigentes no Instituto na época, 
para a construção da obra escolar, temos: 

 

Ambiente Área Valor /m2 Total 

Construção 
Térrea 

1 062,50 m2 Cr$ 15 400,00/m2 Cr$ 16 362 500,00 

Galeria 1 407,00 m2    Cr$ 10 200,00/m2  Cr$ 14 351 400,00 

Cerca IPESP 273,00 m    Cr$ 4 000,00/m    Cr$ 1 092 000,00 

Cimentado 794,00 m2    Cr$ 900,00/m2    Cr$ 714 600,00 

Acréscimo  
Sanitários 

106,00 m2    Cr$ 1 800,00/m2      Cr$ 190 800,00 

Muro 74,00 m2 Cr$ 3 500,00/m2 Cr$ 259 000,00 

Total da Obra Cr$ 32 970 300,00 

Acréscimo de 
25% 

Cr$ 8 242 575,00 

Total Cr$ 41 212 875,00 

Placa alusiva ao 

PAGE 

Cr$ 10 000,00 

Total Final Cr$ 41 222 875,00 

 

Imagem 42: Publicação de abertura de concorrência em 15 de dezembro de 1961. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, página 89, 1959) 

Concorrência pública para as obras de 

GE Jardim Santana, em Araraquara. 

... a serem executadas no regime de 
empreitada global, de acordo com 

projeto, memoriais, caderno de 
encargos, planta de detalhes mínimos e 

outros elementos que serão fornecidos 
aos interessados, pela divisão de 
Engenharia, IP-95, Seção de Obras do 

Interior... 

Tabela 3: Orçamento. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 1959) 
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Em 15 de dezembro de 1961 também foi entregue e examinado o projeto 
completo, efetuado o pagamento de parte do honorário do arquiteto Fernando 
Augusto S. Arantes, e este ficou aguardando o resultado da concorrência e 

contratação da obra para o recebimento da parte restante. 
 

 

Para pagamento ao 

arquiteto supra, 
como pagamento 
parcial de seus 

honorários, do 
projeto para a 

construção do GE 

Jardim Santana. 

Credor: Fernando 

Augusto S. Arantes. 

Imagem 43: Nota de empenho. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 1959) 

As escolas analisadas, Araraquara-SP | 



 98 

 
 
 

 
Depois de analisadas todas as propostas de Concorrência Pública apresentadas:  
 

 
 

 
Verificou-se o preço classificado em primeiro lugar e obteve-se o preço por 

metro quadrado de Cr$ 11.485,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
cruzeiros), o preço por sala de aula Cr$ 2.363.521,00 (dois milhões, trezentos e 

sessenta e três mil e quinhentos e vinte e um cruzeiros) e, constatando-se que os 
valores apresentavam-se inferiores àqueles vigentes no IPESP, justificado também 
pela simplicidade do projeto, tanto construtivamente quanto pelos acabamentos, 

optou-se pela aceitação da firma Hélio Fóz Jordão. 
Com contrato assinado entre o Instituto, representado pelo seu presidente Dr. 

Francisco Morato de Oliveira, e a firma construtora Hélio Fóz Jordão, em 13 de 
março de 1962, as obras iniciaram-se em meados do mês de abril do mesmo ano, 
com primeira vistoria de obra em 26 de abril de 1962. 

Somente em 29 de setembro de 1962 que a firma construtora se manifestou 
para pedido de reajuste do preço da obra, visto que houve um acréscimo 

compulsório mínimo no salário dos trabalhadores, acarretando aumentos sensíveis 
nos materiais como cimento, areia, pedra, ferro, cobertura, madeira e outros. Este 
pedido foi deixado em aguardo pelo Instituto por tempo indeterminado. Já em 20 

de novembro de 1962 foi feito novo pedido pela firma construtora, dessa vez para 
prorrogação de 6 meses no prazo para o término das obras, devido à falta de 

materiais, tais como cimento e ferro, e mão-de-obra especializada, ocorrida 
durante a construção, que acarretou sensíveis atrasos na execução dos serviços. 

Firma Concorrente Preço Proposto Prazo Classif. 

Hélio Fóz Jordão Ltda Cr$ 28 362 260,00 9 meses 1o 

Construtora e Comercial Torello 

Dinucci Ltda 

Cr$ 31 000 000,00 9 meses 2o 

Interlândia de Construções Ltda Cr$ 35 560 674,60 9 meses 3o 

Construção e Comércio Soberana 
Ltda 

Cr$ 35 641 433,10 9 meses 4o 

Etesco-Escritório Técnico de  
Engenharia Sanitária e 

Construções Ltda 

Cr$ 44 339 893,00 12 meses 5o 

Imagem 44: Recibo de pagamento do arquiteto Fernando S. Arantes. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 1959) 

Tabela 4: Classificação das firmas concorrentes para construção de prédio escolar. 
 (Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 2011) 
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Em 08 de fevereiro de 1963, segundo laudo de vistoria feito pelo engenheiro do 
IPESP Eliberto Francisco Di Giaimo, a obra encontrava-se em andamento moroso, 
em virtude do grande aterro que não se fazia devido à falta de mão-de-obra e de 

transporte na região. Aterro que só foi concluído em 19 de março de 1963, 
liberando os arremates e o piso que dependiam deste serviço. 

Foi no dia 28 de fevereiro de 1963 que o Instituto autorizou o reajuste no preço 
contratual da obra. 

Em 02 de maio de 1963, em virtude da grande demora com que vinham sendo 

executados os serviços, o Instituto deu um prazo de 30 dias para a conclusão 
definitiva da obra. 

No dia 29 de maio de 1963 o alvará de “Habite-se”, após vistoria na obra, foi 
fornecido. E desta forma, concluída a obra definitivamente. 

Transcorridos 60 dias da data de conclusão da obra, seguindo a convenção 

estabelecida pelo Instituto, foi feita nova vistoria e constatou-se instalações 
elétricas e hidráulicas testadas e funcionando, com aparelhos em ordem; 

extintores de incêndio de acordo com as norma usuais de bombeiro; pintura bem 
executada; portas e caixilhos com as respectivas ferragens funcionando; sem 
irregularidades de ordem construtiva. 

Em 01o de agosto de 1963 foi comunicado ao Instituto pelo prefeito municipal 
de Araraquara, Benedito de Oliveira, a ocupação do prédio. 

Posteriormente, no mês de Janeiro de 1964, o Instituto de Previdência do 
Estado de São Paulo, através do seu presidente Rui de Arruda Camargo, e a firma 
Escritório de Engenharia Hélio Foz Jordão, representada pelo seu procurador 

Euclides Buliani, assinam o termo de aditamento ao contrato de empreitada. 
Ficando atualizado para mais Cr$ 2.421.168,50 (dois milhões, quatrocentos e 

vinte e um mil, cento e sessenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos) o valor do 
contrato que se referia à construção do então chamado Grupo Escolar Jardim 
Santana. 

Após 6 anos do término da obra e da sua ocupação, em 29 de fevereiro de 
1968 e em 06 de março de 1969, com o fim do contrato de locação firmado entre 

Instituto e Prefeitura, seguiu-se, como de costume, a vistoria do prédio para a sua 
venda. Nela constatou-se os seguintes danos que deveriam ser sanados antes da 
entrega do prédio escolar ao IPESP e sua posterior venda: 

 
1. Sala danificada em virtude do incêndio ocorrido; 

2. Muro de fecho e portão danificado; 
3. Bebedouros e mictórios não se encontravam mais no respectivo lugar; 

4. Aproximadamente 120 m2 de vidros quebrados; 
5. Portas externas se encontravam em situação precária; 
6. Azulejos e cerâmicas quebradas; 

7. Infiltração de água em diversas lajes de forro (cozinha, caixa d’água, 
corredores externos); 

8. Calhas e condutores entupidos, telhas trincadas, rufos abertos; 
9. Piso externo cedido em virtude de adensamento do terreno; 
10.Instalações elétricas e hidráulicas com defeito; 

11.Formigueiros por todas as base do prédio, minando suas fundações. 
 

Ainda, segundo esses dois laudos de vistoria, foram constatadas inúmeras 
irregularidades, descritas acima, por absoluta falta de conservação do prédio. 
Através da “fala” do chefe de Seção de Engenharia Nelson Pugliesi, ficou clara a 

indignação do Instituto diante da degradação do prédio escolar. 
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Depois de sanadas as irregularidades mencionadas acima, a EE Narciso da Silva 

César foi vendida à Fazenda Pública do Estado, com financiamento que se 
estendeu até 29 de julho de 1982. 

 

 
 
 

Imagem 45: Carta ao Diretor 
Substituto da EE Narciso da Silva 
César. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 
1959) 

Imagem 46: Planta. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 1959) 
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Especificações e condição atual: 
 
O prédio foi construído em alvenaria de tijolos e coberto com telhas de fibro-

cimento. Possui forro de madeira e o piso possui parte assoalhado, parte com 

ladrilhos cerâmicos e cimentado.  
A escola, composta por blocos, que guardam funções diversas, como 

administração, refeitório, salas de aula, depósito e estar, abrem-se para pátios, 
onde o encontro é estabelecido e incentivado. Também notamos a preocupação, 

tão evidenciada também em projetos modernos como de Artigas e Cascaldi, nos 
detalhamentos, bancos, grelhas, condutores, espaços já definidos em projeto para 
palco e refeitório, bem como o constante pensamento voltado para a 

contemplação, com o uso de ajardinamento nos espaços entre blocos, que são 
vistos e enquadrados de dentro das salas de aula. 

Por ser uma escola nova, com construção iniciada em 1962, podemos notar a 
influência moderna da edificação. Aqui, fica evidente o uso de uma linguagem que 
se repetiu constantemente nas edificações escolares feitas durante o Convênio 

Escolar. 
Assim como preconizou Anísio Teixeira, o prédio, em bom estado de 

conservação, foi elaborado levando-se em consideração o aluno, usuário da 
escola. Todos os espaços estão colocados na escala das crianças e, por esse 
motivo, guardam uma estreita relação com esses usuários.  

Apesar de extremamente gradeada e murada, existe aqui um forte sentimento 
de pertencimento entre o prédio e seus alunos, professores e a própria 

comunidade, entre outros motivos, pelo fato da escola, através de seu palco, 
grande pátio coberto e descoberto, fornecer momentos de lazer a esse público, 

Imagem 47: Corte A-A. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 1959) 

Imagem 48: Corte B-B. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 35 463, 1959) 
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que acaba “cuidando” e mantendo o prédio, não havendo qualquer sinal de 
vandalismo. 

Fica evidente a preocupação do arquiteto em manter sempre em destaque 

esses espaços de estar, mesmo quando no interior de salas de aula ou até mesmo 
da administração, é possível vislumbrar essa área de lazer e de encontro.  

 
 

      
 
 

 

Imagens 49, 50 e 51: Fachada EE Narciso da Silva César. 
(Fonte: LIMA, 2011.) 
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Imagem 52: Pátio da EE Narciso da Silva César. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 53 e 54: Detalhes pátio coberto I da EE Narciso da Silva César. Grelhas e 
bancos revelam a preocupação com detalhes construtivos. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagem 59: Vista a partir do bloco Administrativo da EE Narciso da Silva César. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 55 e 56: Detalhes pátio coberto II da EE Narciso da Silva César. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 57 e 58: Detalhe quadra coberta e descoberta da EE Narciso da Silva César. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

As escolas analisadas, Araraquara-SP | 



 105 

7.1.3. Escola Estadual Dorival Alves 

Localização  Rua Ceará, s/n -- Vila Xavier 

Processo  29 311 

Executor IPESP até 1965, DOP e IPESP a partir de 

1966 

Início do Processo  08/junho/1961 

Início da Obra 1963 

Finalização da obra 23/janeiro/1968 

Tipo III-R, 16 salas de aula e previsão de 

ampliação 

Arquiteto Seção IP-92 (Projetos Especiais), no 

primeiro edifício e Fernando Augusto S. 

Arantes, no segundo 

 

 

 

 

Imagem 60: Mapa da cidade de Araraquara | SP , destaque para a EE Dorival Alves.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 

 Imagem 61: Croqui de localização da EE 
Dorival Alves.  
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 29 311, 1961) 
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Com área construída de 2.731,11 m2 essa escola teve um longo processo de 
negociação, já que nasceu como uma experimentação de métodos construtivos, o 
pré-moldado, ou seja, a utilização de peças modulares, moldadas na fábrica ou na 

própria obra, que se junta a uma outra como parte de uma quebra-cabeça a ser 
montado na obra, não utilizado até então e que mostrou-se de difícil 

implementação no interior do Estado de São Paulo. A construção da escola Dorival 
Alves, com novas técnicas construtivas e novos materiais, tornou-se um campo de 
aprendizado e de tentativas, que garantiriam o futuro das próximas construções. 

Em 20 de maio de 1961 foi doado ao IPESP pela Prefeitura Municipal de 
Araraquara, na figura do então prefeito Benedito de Oliveira, o terreno para a 

construção da EE Dorival Alves. Esse terreno foi adquirido pela Câmara da cidade 
através de doação do casal David Ramalho de Mendonça e Rita Deonella Brandão 
Ramalho de Mendonça em 19 de junho de 1928. 

O IPESP, através de Francisco Morato de Oliveira, em 10 de julho de 1961, 
dando continuidade a esse processo de doação, exigiu a criação de guias e 

sarjetas nas ruas que circundavam o terreno para só então aceitá-lo. Porém, em 5 
de janeiro de 1962, denotando pressa para o início da obra, já que o mandato do 
governador Carvalho Pinto terminaria em 1963, reiterou os termos do ofício 805 

enviado em 10 de julho de 1961. 

  
 

 
 
Finalmente, em 18 de maio de 1962 a Prefeitura Municipal de Araraquara 

enviou ao IPESP os documentos necessários afim de instruir o processo de doação 
do terreno para a construção do então chamado 2o Grupo Escolar da Vila Xavier. 

Reitero os termos do ofício no 

805 de 10 de julho de 1961... 
 
 

Outrossim, tendo o senhor 
Governador determinado que 

todas as obras por ele 
autorizadas deverão ter seus 
terrenos doados com máxima 

brevidade, solicitamos a maior 
urgência possível na remessa 

de documentação referente ao 
terreno constante de nossa 

circular. 

Imagem 62: Carta enviada ao Prefeito Municipal 
de Araraquara reiterando o ofício no 805. 
(Fonte: Arquivo IPESP, página 14, Processo 29 311, 1961) 
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 Com o início do processo projetual em 23 de agosto deste mesmo ano, 
iniciaram-se as negociações que diziam respeito a planta da escola em questão. O 
IPESP, através do engenheiro Bento Maria, comunicou ao engenheiro-chefe da 

obra, Virgílio Malacarne, a adaptação do projeto do grupo escolar de Piracicaba 
(IP-95-R/III) ao terreno doado pela cidade. 

 

 
 

 

 

Legenda: 

 
 

            Gramado 
 

             
 
 

            Projeção da                                         

            cobertura 

Imagem 64: Planta de 
cobertura da Escola Estadual 
de Piracicaba IP-95-R/III, 
adaptada para EE Dorival 
Alves, em Araraquara – SP. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 29 
311, 1961, modificado) 

Imagem 63: Comunicado. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 29 311, 
1961) 

Para o terreno constante no 
processo em questão foi 
adaptado o projeto do GE 
de Piracicaba... 
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Em seguida à decisão da Planta–Tipo a ser trabalhada, o engenheiro Virgílio 
Malacarne comunicou novamente o engenheiro-chefe do IPESP, juntamente com 
as plantas e a previsão orçamentária, a execução da obra em material pré-

fabricado. Ainda que, na época de se firmar o contrato, o projeto, feito pelo 
próprio Instituto, Seção IP-92, não estava totalmente detalhado, mas considerado 

o custo, o prazo e o padrão da edificação, decidiu-se dar continuidade ao projeto 
de inserção de método construtivo diverso do tradicional. Também em uma 
tentativa de agilizar as obras e inserir no país o ideal de modernização, progresso  

e industrialização e também de encontrar uma solução para o então problema 
habitacional.  

Foi em 19 de novembro de 1963 que estabeleceu-se o contrato de prestação de 
serviços entre o IPESP, representado pelo então presidente Rui de Arruda 
Camargo, e a Prefeitura Municipal de Araraquara, que na época tinha como 

prefeito Benedito de Oliveira. Na ocasião, o valor global da obra foi fixado em Cr$ 
54.387.630,00 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, 

seiscentos e trinta cruzeiros), com prazo de quatro meses para a conclusão da 
mesma. Porém, o presidente do IPESP liberou o valor que equivalia a apenas 50% 
do valor total da mesma, conforme nota de empenho datada de 21 de novembro 

de 1963. 
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Quatro dias após a liberação do valor, em 25 de novembro de 1963, a 

Prefeitura Municipal de Araraquara comunicou ao IPESP que as obras de 
construção do prédio escolar ficariam a cargo da firma Engenheiro Hélio Foz 

Jordão. 
No entanto, em 27 de dezembro de 1963, o IPESP solicitou ao então prefeito da 

cidade, Benedito de Oliveira, a indicação de uma nova firma empreiteira para a 

construção escolar, já cientes que a firma “Hélio Foz Jordão” não estaria habilitada 
com o tipo de construção previsto, com elementos pré-fabricados e estrutura 

metálica.  A resposta da Prefeitura Municipal de Araraquara veio em 28 de 
dezembro de 1963, que comunicou ao IPESP a nova firma que ficaria responsável 

pela obra: “Faria e Maia Engenharia e Construção Ltda”, especializada na 
construção e montagem de elementos pré-fabricados. 

Imagem 65:  
Nota de empenho. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 29 311, 1961) 

Para pagamento à 
Prefeitura, referente à 
construção do Grupo 
Escolar Vila Xavier... 
...(50% do valor da 
obra)  
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Depois desse longo processo burocrático, as obras iniciaram-se em janeiro de 
1964, com orçamento reajustado devido ao atraso para o início da mesma. Dessa 
forma, ficou estabelecido novos valores atualizados para esse período. Outro fator 

que também agregou valores ao orçamento final foi a introdução de novos 
serviços, inicialmente não previstos: implantação da obra no terreno, transporte 

de material de São Paulo a Araraquara, serviços de limpeza e ajardinamento, 
modificação da estrutura como resultado da verificação de cálculo, instalação 
hidráulica, elétrica, esgoto e águas pluviais. Além de em alguns materiais básicos 

que seriam utilizados, como painéis de cobertura, piso plástico e ferro estrutural, 
deixou-se de computar o imposto de consumo de 6%, 10% e 3% 

respectivamente. Portanto, concluído que o orçamento feito em Outubro de 1963, 
deveria ser acrescido de 46,838%, passando a ser de Cr$ 79.865.919,00 (setenta 
e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dezenove 

cruzeiros). 
Foi em 25 de Agosto de 1964 que a Prefeitura Municipal de Araraquara pediu 

um prazo de 180 dias para a finalização da obra com a  apresentação das 
seguintes justificativas: 

 

1. Os serviços de terraplanagem e regularização do terreno, 
necessários à implantação da obra, tiveram que ser corrigidos, já que a primeira 

empreiteira contratada não organizou o canteiro de obras (barracão para depósito 
e vigia) e iniciou as escavações e alicerces, que ficaram desbitolados quanto às 
dimensões e nível relativos ao projeto; 

2. A ligação de luz necessária para o uso do equipamento (solda 
elétrica) utilizado na obra para unir os elementos de ferro, suporte de painéis e 

espera dos montantes – demorou para ser instalada pela Companhia Paulista de 
Força e Luz; 

3. Para a execução da estrutura metálica foi necessária a confecção 

de ferramentas especiais (5 estampos para uso em prensa mecânica de 15 
toneladas), que possibilitariam a precisão de orifícios e de medidas módulo; 

4. A dificuldade no manuseio do perfil metálico adotado – peças de 6 
m e 8 m de comprimento e 80 Kg de peso – e a montagem a base de parafusos; 

5. O material de cobertura e vedação de paredes – canaletes e 

painéis de fibro-cimento – interferiu no bom andamento da obra, já que seu 
pagamento não seguiu as regulamentações da Firma Eternit, que interrompeu a 

previsão de compras do material; 
6.  O local possuía água da rede pública em quantidade insuficiente e 

fornecimento irregular; 
7. Foi reduzido, por motivos políticos 26 , a quantidade de 

trabalhadores no local da obra. 

 
O pedido de prorrogação para a entrega da obra foi aceito pelo Instituto em 24 

de Agosto de 1964, porém, em 15 de Outubro deste mesmo ano, novamente a 
Prefeitura Municipal de Araraquara, através do seu prefeito Rômulo Lupo, pediu 
mais 90 dias no prazo final de entrega da Escola Estadual em questão, agora pelos 

motivos apresentados abaixo: 
 

1. Correção da regularização do terreno; 

                                                        
26 Revolução Democrática de 31 de março de 1964. 
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2. Inexequibilidade do orçamento a princípios de Janeiro de 1964, da 
qual resultou o termo aditivo supletivo ao contrato original, em 04 de Fevereiro de 
1964 (35 dias após o início da obra); 

3. Ligação de energia elétrica à obra, a título precário, só efetivada a 
fins de Fevereiro de 1964; 

4. Produção de ferramentas especiais para a execução da estrutura; 
5. Entrega do material em fibrocimento – cobertura e painéis – 

encomendados em Janeiro de 1964 à Eternit do Brasil, somente possível a partir 

de meados de Março; 
6. Fornecimento de água à obra dependeu da extensão da rede 

pública; 
7. Retração de créditos e instabilidade de mercado consequentes da 

Revolução Democrática de 31 de Março de 1964; 

8. Atraso na liberação de pagamentos à obra, que impossibilitavam a 
realização da sequência programada de compras de materiais e impediam o 

andamento normal da mesma. 
 
A seguir mostramos os trechos mais importantes da carta que a Firma Faria e 

Maia Engenharia e Construção Ltda, escrita pelo seu Diretor Gerente José M. De 
Faria e Maia, ao Engenheiro Stelio Barbatto, Diretor da Divisão de Engenharia do 

Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 
 

“Solicitada a segunda parcela contratual a 16 de Janeiro de 1964, só foi 

recebida em 02 de Março de 1964, portanto 45 dias após. Solicitado o pagamento 
do material encomendado à Eternit do Brasil em 29 de Abril de 1964, foi o mesmo 

liberado em 12 de Agosto de 1964, portanto 105 dias após, sendo o mesmo por 
nós transferido à Eternit do Brasil, liquidando a transação compromissada e 
garantida pelo Instituto, nada nos restando senão o atraso de 107 dias no 

recebimento da terceira prestação contratual solicitada em 04 de Maio de 1964 e 
recebida em 19 de Agosto de 1964.” 

(13o e 14o  parágrafos da Carta da Firma Faria e Maia Engenharia e Construção 
Ltda, responsável pela obra da Escola Estadual Dorival Alves, ao Sr. Engenheiro 
Stelio Barbatto, Diretor da Divisão de Engenharia do Instituto de Previdência do 

Estado de São Paulo, FONTE: Processo 29 311, de 08 de Junho de 1961, Arquivo IPESP). 
 

Notamos ainda que houve uma preocupação da Firma Maia em justificar o não 
cumprimento do prazo de entrega e o consequente primeiro pedido de 

prorrogação, de 180 dias, que deu-se, segundo a mesma carta enviada ao Diretor 
de Engenharia do IPESP, ao atraso do pagamento e também do reajuste 
contratual: 

“... verifica-se que a prorrogação de 180 dias, já concedida, foi consumida em 
grande parte com atrasos de pagamento, que condicionaram atrasos de compras 

e portanto atraso no desenvolvimento dos serviços programados, tendo esta 
Firma reduzido a 20% a mão-de-obra inicial (50 homens).” 

(16o parágrafo da Carta da Firma Faria e Maia Engenharia e Construção Ltda, 

responsável pela obra da Escola Estadual Dorival Alves, ao Sr. Engenheiro Stelio 
Barbatto, Diretor da Divisão de Engenharia do Instituto de Previdência do Estado 

de São Paulo, Fonte: Processo 29 311, de 08 de Junho de 1961, Arquivo IPESP).  
 

“Ao quadro descrito acima acrescentemos, por justiça, que do reajuste 

contratual solicitado em 16 de Maio de 1964, e que por força dos decretos 
estaduais e cláusula VI do contrato firmado com a Prefeitura deve ser pago 
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juntamente com os pagamentos normais, nada foi liberado! Consequentemente, 
até esta data, mais nos sentimos onerados e impossibilitados de tomar as 
providências para a conclusão das obras, pois como V.S. bem o avalia, o 

orçamento contratual foi totalmente superado com as constantes altas havidas.” 
(17o parágrafo da Carta da Firma Faria e Maia Engenharia e Construção Ltda, 

responsável pela obra da Escola Estadual Dorival Alves, ao Sr. Engenheiro Stelio 
Barbatto, Diretor da Divisão de Engenharia do Instituto de Previdência do Estado 
de São Paulo, Fonte: Processo 29 311, de 08 de Junho de 1961, Arquivo IPESP). 

 
Ainda, finalizando a carta, pediu além dos 90 dias já pedidos inicialmente, 

outros 60 dias, totalizando mais 180 dias no prazo final: 
 
“Aproveitamos do ensejo, e ainda pelos motivos acima expostos solicitamos a 

esse Instituto, além dos 90 dias de prorrogação de prazo, mais 60 dias a serem 
contados após aqueles, no qual poderemos entregar a obra desde que 

pagamentos e reajustes não sofram solução de continuidade.”  
(19o parágrafo da Carta da Firma Faria e Maia Engenharia e Construção Ltda, 

responsável pela obra da Escola Estadual Dorival Alves, ao Sr. Engenheiro Stelio 

Barbatto, Diretor da Divisão de Engenharia do Instituto de Previdência do Estado 
de São Paulo, Fonte: Processo 29 311, de 08 de Junho de 1961, Arquivo IPESP). 

 
Este pedido foi prontamente atendido pelo Instituto de Previdência do Estado de 

São Paulo, através de seu Engenheiro Virgílio Malacarne, em 21 de Janeiro de 

1965, com novo prazo para a conclusão da obra estipulado em 30 de março de 
1965. 

Após esse início conturbado, outras tantas prorrogações de prazo e reajustes no 
valor contratual foram pedidas pela Prefeitura Municipal de Araraquara, através da 
Firma Faria e Maia.  

Foi em 14 de Abril de 1965, já com o prazo de prorrogação extravasado, feito 
laudo de vistoria e constatado: 

 
1. Terreno delimitado por muros e cerca padrão IPESP, com portões 

colocados; 

2. Cobertura executada, painéis-parede colocados, caixilharia 
colocada e pintada, portas com ferragens colocadas, entarugamento do forro 

executado, forro de isopor colocado em 4 salas de aula, piso cimentado das 
galerias e galpões executados, contra-pisos internos prontos para receber a 

aplicação do piso plástico Paviflex, pintura iniciada em primeira demão, guarnições 
de quadros-negros colocadas; 

3. Caixa d’água revestidas internamente e impermeabilizadas; 

4. Instalação hidráulica sobre pisos, tubulação de saída da caixa 
d’água executada, ramais secundários em paredes iniciados; 

5. Pontos de esgoto, caixas de inspeção, tubulação até a fossa séptica 
executadas, bem como a ventilação da rede de esgoto; 

6. Tubos plásticos conduites para distribuição geral da instalação 

elétrica e caixas de passagem, sob o piso, pontos de interruptores, tomadas, 
campainhas e conduites para pontos de luz no teto executados e sem enfiação; 

7. Galerias de águas pluviais, sob pisos, executadas, bem como a 
escavação para a galeria de águas pluviais a céu aberto. 
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Com a obra paralisada desde Fevereiro de 1964, no final do laudo, o engenheiro 
do IPESP Virgílio Malacarne, concluiu que seria necessário aproximadamente 90 
dias para a finalização. 

Em 25 de Maio de 1966 o Instituto, ciente das dificuldades pelas quais passava, 
incluiu a presente obra àquelas que deveriam estar também sob a 

responsabilidade do Departamento de Obras Públicas (D.O.P.), hoje confiado à 
Companhia Paulista de Obras e Serviços (C.P.O.S.), devendo retomar o seu 
andamento, concluindo-a com sua própria direção e fiscalização. Portanto, esta 

obra, juntamente com a da Escola Estadual Padre Francisco Coulturato, estava, a 
partir da data acima, sob a direção de uma Comissão Mista, formada pelo Instituto 

de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) e o então chamado Departamento 
de Obras Públicas (DOP). 

 

 
 

 

Visando a elaboração e assinatura do Termo de Revigoramento, Retificação e 
Ratificação, que possibilitou a retomada das obras, foi elaborado os estudos e 
cálculos necessários para o reajustamento de preços das obras de construção da 

Imagem 66: Carta informando a 
criação de uma Comissão Mista (DOP-
IPESP). 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 29 311,  
2012) 

Vide Imagem 67, 

aproximação de trecho. 

Imagem 67: 1o Parágrafo de Carta informando a criação de Comissão Mista (DOP-IPESP). 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 29 311, 2012) 
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Escola Estadual Dorival Alves e da Escola Estadual Padre Francisco Coulturato. 
Sem dotação para atender à obra, em virtude de não mais construir obras 
públicas, conforme decisão governamental, ficou a cargo do Departamento de 

Obras Públicas o pagamento da importância de Cr$ 59.600.450,00 (cinquenta e 
nove milhões seiscentos mil e quatrocentos e cinquenta cruzeiros), com prazo 

para finalização de 4 meses. 
Somente em 22 de Novembro de 1966 foi firmado termo de Revigoramento, 

Retificação e Ratificação entre, novamente, o Instituto de Previdência do Estado 

de São Paulo, através de seu presidente Joaquim de Mello Palhares Filho, e a 
Prefeitura Municipal de Araraquara, representada pelo seu prefeito Rômulo Lupo, e 

ainda, comparecendo como interveniente, como já mencionado acima, o 
Departamento de Obras Públicas. Neste contrato ficou estabelecida as distintas 
funções e participações de cada membro do contrato. Para saber, ficou, além das 

atribuições de ordem geral que essa transferência acarretou, os seguintes itens 
mencionados abaixo a cargo do Departamento: 

 
1. A emissão de atestados de pagamentos a que fizesse jus a 

Empreiteira (Prefeitura Municipal de Araraquara); 

2. Autorizar prorrogações do prazo contratual; 
3. Determinar, com permissão do Secretário de Serviços e Obras 

Públicas, acréscimos ou supressões nas obras; 
4. Receber, provisória e definitivamente, as obras; 
5. Autorizar restituição de cauções em depósito; 

6. Os poderes e as providências que se fizessem necessárias a que a 
Empreiteira executasse as obras segundo ajustado e sob os padrões técnicos 

exigidos. 
7. Além da fiscalização, supervisão e orientação técnica, que todos os 

itens acima subentendem, ficariam a cargo do DOP. 

 
Já ao Instituto caberia a responsabilidade financeira concernente as despesas 

da obra até a sua conclusão. O pagamento das obras, incluindo reajustamentos de 
preços, também seria feito pelo Instituto, porém, diante dos atestados emitidos 
pelo Departamento. 

Em 30 de Novembro de 1966 feita a primeira vistoria, pelo Engenheiro Liliam 
Zemella, do DOP, da obra da Escola Estadual Dorival Alves, na qual também se 

constatou o reinício da construção e o direito da Prefeitura Municipal de 
Araraquara receber, do IPESP, o pagamento no valor de Cr$ 1.498.939,00 (um 

milhão, quatrocentos e noventa e oito mil e novecentos e trinta e nove cruzeiros), 
relativo ao reajuste que dizia respeito aos serviços já executados. 

Em 05 de junho de 1966, foi pedido pela Firma Faria e Maia Engenharia e 

Construção Ltda nova prorrogação de prazo para a conclusão final, novamente 
pela justificativa de demora dos pagamentos pelo Instituto e consequente atraso 

na entrega de materiais, já dificultado pela distância. E novamente o IPESP se 
manifestou favoravelmente à prorrogação do prazo por 90 dias. Com a finalização 
deste prazo, a Firma Faria e Maria Engenharia e Construção Ltda pediu ainda 

outros 45 dias, na qual também foi atendida. 
Em 31 de Julho de 1967 pedido ao Instituto o pagamento de salários 

dispendidos com guarda durante a paralização desta obra, que aconteceu entre 
fins de fevereiro de 1965 e 10 de novembro de 1966. Com parecer favorável do 
Engenheiro Virgílio Malacarne, as despesas com segurança da obra foram pagas à 

Prefeitura Municipal da cidade em questão, bem como as parcelas com os 
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reajustes cabíveis. Apenas em 23 de janeiro de 1968 concluída as obras da Escola 
Estadual Dorival Alves. 

Com prédio ocupado em 15 de Fevereiro de 1969 foi iniciado o processo de 

Venda e Compra do imóvel, neste caso pulando a etapa de Aluguel do Imóvel para 
a Prefeitura Municipal, já que havia decorrido grande tempo. O contrato foi 

firmado entre, de um lado, o vendedor, Instituto de Previdência do Estado de São 
Paulo, e de outro, a compradora, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que 
detém até hoje a posse do prédio, demolido na década de 1970 e reconstruído em 

seguida através de método construtivo tradicional. 
Nessa escola, Dorival Alves, assim como na próxima apresentada, a Escola 

Estadual Padre Francisco Coulturato, não encontramos nenhum registro 
fotográfico feitos anteriormente à sua demolição, portanto a utilização, a título de 
experimentação, de método construtivo usando elementos pré-fabricados, foi 

registrado apenas nos processos do IPESP. As escolas, logo após um longo e 
tumultuado período de construção, foi demolida, juntamente com a memória da 

população da cidade, que apesar de ter utilizado essas escolas por um curto 
período de tempo, não adaptou-se à ela. Resta apenas alguns poucos dados e 
depoimentos de professores e funcionários contrários a esse tipo de construção, 

que relatam a fragilidade e a falta de funcionalidade do prédio, já que o excesso 
de ruído e calor atrapalhavam as aulas e o bom andamento e funcionamento da 

própria escola. 
O projeto do então chamado Grupo Escolar de Piracicaba, utilizada inicialmente 

como modelo a ser adaptado e implantado na cidade de Araraquara, com o nome 

de Escola Estadual Dorival Alves, não foi utilizado, sendo feito novo projeto 
arquitetônico pela Seção IP-92 do Instituto de Previdência. 

Neste projeto, assim como no da Escola Estadual Padre Francisco Coulturato, 
temos novamente a setorização de vários elementos através de implementação de 
blocos “funcionais” distribuídos por todo o terreno e interligados, neste caso, por 

uma grande galeria, em outros casos, por um pátio central. Entra-se na escola e 
já depara-se com o bloco da Pré-escola, com acesso independente; em seguida 

um Administrativo, à esquerda, e outro destinado à saúde, à direita; para então 
encontrarmos quatro blocos, separados por um pequeno pátio, à direita, e outros 
quatro à esquerda, destinados às salas de aula. 
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Legenda: 
 

1. Sala de Aula;          
2. Sala Pré-Primário; 

3. Pátio Pré-Primário; 
4. Pátio;  
5. Biblioteca; 

6. Sala de professores; 
7. Material didático; 

1 

3 

21 

17 

6 

2 

7 5 
8 

9 

10 

2 
20 20 

18 

18 

11 
12 

12 
13 14 

15 

16 

1 

1 1 

1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

    8. Auxiliar de diretoria; 

9. Arquivo; 
10. Diretoria; 

11. Portaria; 
12. Sanitários administração; 

13. Dentista; 
14. Médico; 
15. Educadora; 

16. Depósito; 
 

 
 

 

17. Caixa d’ água; 
18. Sanitários meninas; 

19. Cozinha; 
20. Sanitários meninos; 
21. Galeria; 

22. Entrada alunos; 
23. Entrada administração; 

24. Entrada Pré-Primário; 
 

16 

16 

22 

23 

24 

Cerca padrão 

IPESP 

22 

                     Imagens 68 e 69: Planta. Sobreposição de duas imagens para melhor 
compreensão da planta original.  (FONTE: Arquivo IPESP, Processo 29 311, 1961)  
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A escola após sua demolição foi reconstruída, com método construtivo 
tradicional, de alvenaria, e seguindo outro tipo de organização funcional: nela 
notamos a presença de pavilhões, amplamente utilizados por V. Artigas. 

 
 
 
Agora com dois pavimentos, o arquiteto Fernando Augusto S. Arantes, que 

também concebeu as Escolas Narciso da Silva César e Padre Francisco Coulturato, 

passou de 16 para 14 salas de aula inseridas em um único bloco que abriga todo o 
programa. Com frente e fundo bem determinado, as salas de pré-primário foram 

eliminadas e os acessos para a escola restrito a apenas um, que contempla a 
entrada de professores, funcionários e alunos. O único e grande pátio, deixou de 
ser qualificado, passando a ser apenas um grande espaço a ser ocupado da forma 

que alunos e professores acharem conveniente.  
Antes da demolição encontrávamos uma edificação tipo especial pré-moldada, 

térrea, com estrutura metálica, telha tipo calha, vedação de painéis de Duratex e 
cimento amianto, com uma rígida setorização. No projeto do Arquiteto F. Arantes 
deparamos com uma continuação de algumas destas ideias: o uso da viga calha, 

utilizando um elemento estrutural, em concreto, para a drenagem da água; o uso 
da estrutura metálica em pontos do edifício, para sustentar brise; a continuação 

da setorização das funções, no térreo implementou-se a administração, o pátio 
coberto, a diretoria, o almoxarifado, o grêmio dos alunos, a sala de vídeo, o 
centro de leitura, a cozinha, a casa do zelador e o depósito, ficando este 

pavimento destinado ao acesso e atendimento ao público, bem como às áreas que 
não exigem silêncio, dando acesso também a área descoberta multiuso. Já no 

primeiro pavimento encontramos as salas de aula, local de silêncio e 
concentração. 

Pátio 

descoberto 

Quadra 

coberta 

Imagem 70: Prancha. 
(FONTE: Arquivo FDE) 
 

Acesso 

Circulação central 

Circulação central 

Acesso ao pátio 
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Mantendo-se a estrutura independente da vedação, porém agora com corredor 
central entre os ambientes, a ventilação cruzada, que oferecia aos distintos 
ambientes a circulação do ar fresco, com a saída do ar quente, a entrada do ar 

frio, a liberação da vista e a entrada de luz natural, ficou comprometida. Agora, a 
escola tornou-se mais quente, apesar de depoimentos contrários, e o gasto de 

energia elétrica maior, já que as salas ficaram mais escuras. 

 
 

 
 
 
Legenda: 
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Imagem 71: Planta Térreo. 
(FONTE: Arquivo FDE)  
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Imagem 72: Planta 1o Pavimento. 
(FONTE: Arquivo FDE) 
 

12. Recreio – Pátio coberto; 
13. Circulação; 

14. Sanitário Especial; 
15. Refeitório; 
16. Cozinha; 

17. Despensa; 
18. Biblioteca; 

19. Sala de vídeo; 
20. Centro de leitura; 
21. Cantina; 

 
 

 
 

 

22. Material de Educação 
Física; 

23. Grêmio; 
24. Secretaria; 
25. Ciclo Básico; 

26. Coordenador; 
27. Salas de aula; 

28. Sala de professores; 

29. Aula prática. 
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1. Sala; 
2. Cozinha; 
3. Banho; 

4. Dormitório; 
5. Escritório; 

6. Depósito; 
7. Almoxarifado; 
8. Hall; 

9. Assistência escolar; 
10. Sanitários; 

11. Escada. 
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Especificações e condição atual: 
 
Esta escola, assim como a seguinte, ambas edificações novas, configura-se 

como exceção dentro do universo aqui estabelecido. Foram elaboradas pelos 
funcionários, engenheiros e arquitetos da Seção IP-92, porém suas plantas 

guardam uma relação extremamente estreita com aquela da escola Narciso da 
Silva César, do arquiteto Fernando S. Arantes. Portanto, acreditamos, analisando 

as três escolas, que foi o arquiteto Fernando S. Arantes quem as projetou. Este, 
após a demolição dessas primeiras edificações, elaborou, agora segundo consta 
nos processos IPESP, os projetos para as novas edificações, pavilhionares e não 

mais em blocos separados. Neste segundo momento, é possível notarmos que a 
influência para a elaboração do projeto passou a ser as escolas feitas por V. 

Artigas e C. Cascaldi. Há aí, por parte do arquiteto, uma mudança ao pensar a 
edificação escolar, pois, na Escola Estadual Narciso da Silva César, projetou uma 
escola nos moldes estabelecidos, em sua grande maioria, pelo Convênio Escolar, 

já num segundo momento, na década de 1970, estabeleceu nova referência ao 
elaborar seus dois projetos, que viriam substituir aqueles feitos em pré-moldado, 

em estrutura pavilhionar, ou seja, com único bloco que abriga todas as funções. 
Também ficou clara, em um primeiro momento, a intenção de adequação de 

um projeto já existente, Grupo Escolar de Piracicaba, para a escola Dorival Alves. 

Porém, com a continuação do processo, essa ideia foi esquecida e um novo 
projeto surgiu. 

Nesta escola, diferentemente do acontecido na Escola Narciso da Silva César, o 
sentimento de pertencimento não fica evidente. A primeira construção foi 
demolida, sem nenhuma resistência por parte da população ou de funcionários e 

alunos, e totalmente esquecida. Apesar de apresentar um bom estado de 
conservação, o novo prédio construído não mais através do Plano, também não 

estabelece nenhum tipo de contato com a comunidade. A escola é totalmente 
gradeada e é necessário intenso controle contra vandalismos. Essa análise 
também é válida para a Escola Estadual Padre Francisco Coulturato, que até a 

década de 2000, funcionou efetivamente como escola. 
Ainda sobre as edificações, notamos a preocupação com a economia de 

materiais: toda a escola é feita com tijolo aparente. Assim como o uso de 
estrutura metálica, do concreto armado, e do cobogó, talvez intentando remeter a 

antiga escola que utilizava-se de estrutura pré-moldada e, consequentemente, 
industrializada. 

 

Imagem 73: Corte Transversal.  
(FONTE: Arquivo FDE) 
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Imagem 74: Vista Frontal.  
(FONTE: Arquivo IPESP, 1980) 
 

Imagem 75: Vista Interna.  
(FONTE: Arquivo IPESP, 1980) 
 

Imagens 76 e 77: Fachada EE Dorival Alves: revestimento em tijolo aparente, vigas e 
pilares em concreto. 
(FONTE: LIMA, 2011) 
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Imagem 78: Lateral evidenciado a viga-calha e a caixa d’água mantida da edificação anterior. 
(FONTE: LIMA, 2011) 
 

Imagens 79 e 80: Detalhe de estrutura metálica que sustenta cobogó para proteção solar. 
(FONTE: LIMA, 2011) 
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7.1.4. Escola Estadual Padre Francisco Coulturato 

Localização  Rua Padre Francisco Coulturato, s/n -- 

São Geraldo 

Processo  42 942 

Executor IPESP até 1965, DOP e IPESP a partir de 

1966 

Início do Processo  02/agosto/1961 

Início da Obra 31/dezembro/1963 

Finalização da obra 24/fevereiro/1969 

Tipo III-R, 16 salas de aula e previsão de 

ampliação 

Arquiteto Seção IP-92 (Projetos Especiais), no 

primeiro edifício e Fernando Augusto S. 

Arantes, no segundo 

 
 

 
 
 
 

 
 

Imagem 81: Mapa da cidade de Araraquara | SP , destaque para a EE Padre 
Francisco Coulturato.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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Contemporânea à construção da Escola Estadual Dorival Alves, a Escola 

Estadual Padre Francisco Coulturato apresentou as mesmas discussões e as 

mesmas plantas que a primeira, já mostrada anteriormente, porém foi implantada 
em uma área central da cidade e junto a escola foi construído um complexo 
esportivo que atende, até hoje, a toda a comunidade. 

A área doada à Sociedade Beneficente Lar Juvenil Araraquarense “Domingos 
Sávio” em 5 de fevereiro de 1952, por Oswaldo Petroucic e Ondina Bieux Morais 

Rosa Petroucic, estava localizada onde existiu e funcionou o Hospital de 
Isolamento (Lazareto), com 50.250,00 m2, localizado na Rua do Matadouro, 
esquina com a Av. 36.  

Existia neste terreno, uma obra em construção em alvenaria de tijolos, cobertas 
de telhas francesas, forrada e em fase de acabamento, com área de 826,90 m2, 

posteriormente demolida para a construção da escola. O imóvel foi doado com a 
condição de nele ser construído um estabelecimento para educação e proteção dos 

menores do sexo masculino, considerados legalmente desprotegidos e 
desamparados. Na área foi construído, inicialmente, o Orfanato Lar Juvenil e, com 
relação a construção do então Grupo Escolar, em 22 de julho de 1961 foi doado 

4.096 m2 da sua área total, ou seja, 64 m de frente para a Av. Padre Francisco 
Coulturato; igual medida nos fundos; 64 m da frente aos fundos, confinado com 

quem de direito; do lado direito com a Rua Expedicionários do Brasil, com a qual 
faz esquina; no lado oposto igual medida, confinando com quem de direito, para, 
através da  Prefeitura Municipal de Araraquara, finalmente, ser construído o prédio 

escolar em questão. E em 09 de novembro de 1961, o prefeito Municipal Benedito 
de Oliveira criou e promulgou a Lei no 1061, que autorizava a prefeitura a assinar 

contrato de empreitada com o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, 
para a construção do prédio escolar.  

Em 09 de agosto de 1961 foi comunicado pelo presidente do IPESP, Dr. 

Francisco Morato de Oliveira, à Prefeitura Municipal de Araraquara, que o terreno 
para construção do prédio escolar seria aceito, se a Prefeitura se comprometesse 

a fazer a movimentação de terra que se mostrou necessária em vistoria realizada 
em 22 de julho de 1961, o que foi atendido pela Prefeitura da cidade, através do 
seu prefeito Benedito de Oliveira, em 29 de janeiro de 1962. 

Ainda em 04 de dezembro de 1961 foi atestado, conforme exigência do IPESP, 
que a área doada encontrava-se bem localizada, em local salubre, distante de 

indústrias, vias férreas e rodoviárias, oferecendo ótimas condições aos fins a que 
se destinava. 

Foi em 14 de setembro de 1962 que o engenheiro do Instituto Bento Maria, 

mais uma vez comunicou ao Engenheiro Chefe que em virtude da forma, 
dimensão e topografia do terreno em questão, não foi encontrado nos arquivos do 

IPESP projeto existente (Tipo II, ou seja, com 10 salas de aula) que se adaptasse 
a área doada. Portanto, o processo foi encaminhado à Secção de Projeto Especial. 

Imagem 82: Croqui de localização da EE Padre 
Francisco Coulturato. Detalhe para a mudança 
no nome da Rua Francisco Aranha do Amaral 
para Av. Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 42 942, 1961, 2012) 
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Para a execução da obra, foi enviado, conforme projeto e memorial elaborado 
na Seção IP-92 e utilizando materiais e elementos pré-fabricados existentes no 
mercado, a seguinte tabela de orçamentos: 

 

 
 

 
 
 

Como termo de comparação e forma de convencimento à construção em pré-
fabricado, elaborou-se também um orçamento para construção tradicional, 

mediante aplicação dos preços básicos vigentes na época na Seção Orçamento, 
IP-95: 

 

Ambiente Valor Total 

Salas de Aula Cr$ 15.311.726,00 

Galeria de Acesso Salas Cr$ 1.663.650,00 

Galpão Cr$ 2.218.892,80 

Pré-primário, Sanitários e Cozinha Cr$ 6.093.447,70 

Administração Cr$ 6.928.109,50 

Galerias Centrais Cr$ 777.514,90 

Entradas Alunos Cr$ 313.203,70 

Entrada Administração Cr$ 301.848,40 

Instalações Hidráulica, Elétrica e Caixa d’água Cr$ 4.361.777,00 

                         Cerca IPESP Cr$2.609.152,00 

Cimentado Cr$120.156,00 

Pedrisco Cr$10.440,00 

Movimento de terra  

 Desaterro Cr$ 500.000,00 

Apiloamento Cr$ 620.000,00 

Total Parcial Cr$ 40.709.918,00  

Acréscimo Administração (10%) Cr$ 4.070.991,80  

Total Cr$ 44.780.909,80  

Preço/m2 Cr$ 26.233,70  

Acréscimo Concorrência (25%) Cr$ 10.177.479,50  

Total Geral Cr$ 50.887.397,50  

Preço/m2 Cr$ 29.637,40  

Ambiente Área Valor /m2 Total 

Recinto Fechado 860,00 m2 Cr$ 39.239,20/m2 Cr$ 33.745.712,00 

Galpão Galeria     847,00 m2   Cr$ 20.384,00/m2  Cr$ 17.265.248,00 

Cerca IPESP     256,00 m    Cr$ 10.192,00/m   Cr$ 2.609.152,00 

Cimentado     102,00 m2    Cr$ 2.293,00/m2    Cr$ 233.906,40 

Pedrisco     87,00 m2    Cr$ 254,80/m2       Cr$ 22.167,60 

Acréscimo Sanitários       84,00 m2    Cr$ 4.586,40/m2      Cr$ 385.257,60 

 Movimento de terra 

Desaterro 

Apiloamento 

  1.000,00 m3 Cr$ 500,00/m3       Cr$ 500.000,00 

1.000,00 m3 Cr$ 620,00/m3 Cr$ 620.000,00 

Total da Obra Cr$ 55.381.443,60 

Preço/m2 Cr$ 32.443,80/m2 

Prazo de Conclusão: 12 meses. 
Tabela 6: Planilha orçamentária utilizando método construtivo tradicional.  
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 42 942, 1961) 

Prazo de Conclusão: 4 meses. 
Tabela 5: Planilha orçamentária utilizando material pré-fabricado para construção.  
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 42 942, 1961) 
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Portanto, diante do exposto, consideradas as diferenças nos prazos e nos 
preços da obra, ficou determinado por empreendimento executado em material 
pré-fabricado, porém a título experimental. 

Com contrato assinado apenas em 15 de novembro de 1963, a obra foi, em 25 
de novembro de 1963, sub-empreitada à firma “Engenheiro Hélio Fóz Jordão”. No 

entanto, a firma citada, assim como na Escola Estadual Dorival Alves, não foi 
considerada habilitada com o tipo de construção previsto em elementos pré-
fabricados e estrutura metálica, conforme esclarecimentos dados pela firma 

interessada ao Engenheiro do IPESP, Virgílio Malacarne, encarregado da 
Assistência Técnica e Fiscalização das Obras. Por isso, o Prefeito Municipal de 

Araraquara, comunicou ao IPESP a substituição da firma citada acima pela 
Construtora “Faria e Maia Engenharia e Construções Ltda”, especializada em 
construções com materiais pré-fabricados e devidamente registrada no Instituto. 

Em 31 de dezembro de 1963, Benedito de Oliveira, pediu ao IPESP reexame do 
orçamento elaborado em Outubro de 1963, considerado que, em fins de 

Valores obtidos 

em cada um dos 
orçamentos, 
tradicional e pré-

fabricação.  

Prazos previstos 

para a construção 
tradicional e para 

aquela feita com 
elementos pré-

fabricados.  

Conclusão, 

consideradas as 
diferenças nos 

preços e no tempo 
da obra e ainda, o 

êxito obtido com a 
construção em pré-
fabricado no Estado 

da Guanabara e de 

São Paulo.  

Imagem 83: Carta enviada ao Engenheiro-Chefe da Seção IP-92 pelo Engenheiro da Seção 
IP-95 determinando o tipo de construção a ser implementada. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 42 942, 1961) 
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dezembro, época de conclusão dos contratos de fornecimento dos materiais, os 
mesmo encontravam-se desatualizados. Segundo cálculo do Instituto, através do 
Engenheiro Virgílio Malacarne, a obra estaria desatualizada em 46,838% em 

relação ao mês de outubro de 1963, passando de um orçamento inicial estimado 
em Cr$ 44.708.909,80 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oito mil, 

novecentos e nove cruzeiros e oitenta centavos) para Cr$ 65.751.809,90 
(sessenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e nove 
cruzeiros e noventa centavos). Além disso, em alguns materiais básicos utilizados, 

painéis de cobertura, piso plástico e ferro estrutural, deixou-se, no primeiro 
orçamento, de computar o imposto de consumo de 6%, 10% e 3% 

respectivamente. 
Devido as dificuldades de aceitação da firma sub-empreiteira, a obra só iniciou-

se em Janeiro de 1964, época em que o governador Carlos Alberto Carvalho Pinto 

não fazia mais parte do governo. Assim como, o presidente do Instituto, que 
passou a ser Dr. Rui de Arruda Camargo e o Prefeito Municipal de Araraquara, 

Rômulo Lupo. 
O então prefeito Rômulo Lupo, em abril e maio de 1964, pediu prorrogação de 

180 dias para conclusão e estudo de orçamento para a concessão de reajuste dos 

valores da obra. Visto que a execução foi proposta e aceita a “título experimental”  
e como, juntamente com a EE Dorival Alves (2o GE da Vila Xavier), foram as 

primeiras experiências com processo construtivo diferente do convencional, 
apresentaram atraso no início da obra, com consequente atraso da sua conclusão; 
o prazo de 4 meses mostrou-se, por falta de experiência no processo construtivo, 

insuficiente; os elementos executados em São Paulo e o transporte até Araraquara 
não seguiram o calendário previsto e, finalizando, a ligação de luz necessária para 

o uso do equipamento (solda elétrica) só foi feito em fins do mês de fevereiro de 
1964. Enquanto eram providenciados os itens citados acima, as fôrmas e a 
concretagem de caixa d’água e baldrames eram feitas, com o uso de serra e 

betoneira a gasolina. Para a estrutura metálica, esta então transportada ao local 
da obra, mostrou-se necessária a execução de ferramentas especiais (5 estampos 

para uso em prensa mecânica de 15 toneladas), o que possibilitou a precisão de 
orifícios e módulos. Ainda, deveria ser considerada a dificuldade no manuseio do 
perfil metálico adotado (peças de 6 metros e 8 metros de comprimento e 80 quilos 

de peso) e a sua montagem à base de parafusos. Finalmente, por motivos de 
ordem política, que culminaram na Revolução Democrática, que também 

influenciou na instabilidade do mercado pela retração de créditos, a sub-
empreiteira reduziu a 10 operários o total de 50 que trabalhavam no início da 

obra, havendo queda vertical no seu andamento. 
Com isso, em 30 de julho de 1964, ou seja, após 2 meses do pedido, o 

engenheiro do IPESP Virgílio Malacarne foi favorável ao acréscimo de 180 dias no 

prazo de conclusão da obra. No entanto, a atualização de reajuste não foi 
concedida pelo IPESP de imediato, após intensa discussão entre setores do 

Instituto e a própria Prefeitura Municipal de Araraquara, ficou estabelecido o 
aditamento  de Cr$ 20.697.617,70 (vinte milhões, seiscentos e noventa e sete 
mil, seiscentos e dezessete cruzeiros e setenta centavos). 

Com o prazo concedido pelo IPESP de 180 dias para finalizar em 30 de outubro 
de 1964, a Prefeitura Municipal de Araraquara, 15 dias antes, ou seja, em 15 de 

outubro de 1964,  pediu nova prorrogação de prazo, desta vez de 90 dias, e pelos 
mesmos motivos expostos anteriormente, a qual foi atendida favoravelmente em 
18 de dezembro de 1964, com nova data para conclusão da obra em 30 de março 

de 1965. 
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Com 45 dias de antecedência para findar o prazo, em 15 de fevereiro de 1965 
foi pedido nova prorrogação de 150 dias, que foi concedida pelo Instituto 
prontamente. 

Porém, em fevereiro de 1965 a obra foi paralisada por falta de recursos 
financeiros do IPESP e em 30 de agosto de 1965 foi feita vistoria da obra que 

ainda encontrava-se na mesma situação, com apenas 53% da obra terminada. 
 

 
 

 
 
 

Imagem 85: Carta endereçada ao 
Governador Adhemar de Barros, 
escrita a próprio punho e destacada 
em vermelho a frase: “...determinar 
a urgente conclusão de dois grupos 
escolares cuja construção foi iniciada 
pelo IPESP...” 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 42 942, 
página 140, 1961) 

Imagem 84: Carta endereçada ao 
Governador Adhemar de Barros, escrita 
a próprio punho pelo prefeito municipal 
de Araraquara, exigindo o término das 
Escolas Dorival Alves e Padre Francisco 
Coulturato.  
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 42 942, 
página 139, 1961) 
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Na carta, datada de 4 de janeiro de 1966, temos: 
 
“Sr. Governador, Dr. Adhemar de Barros, 

 
 O período diário de aulas no ano primário em Araraquara está 

reduzido a apenas pouco mais de duas horas. Tal providência foi adotada, em 
1965, para que mais de mil crianças não ficassem sem matrícula no ano passado. 
Já para 1966 é esperado o agravamento do problema, que tomará proporções de 

verdadeira crise, caso providências urgentes não sejam tomadas. 
 Peço-lhe, pois, o obséquio de determinar a urgente conclusão de 

dois grupos escolares cuja construção foi iniciada pelo IPESP, no atual governo, e 
que estão com as obras paralisadas há aproximadamente um ano. As obras foram 
paralisadas quando os prédios já se encontravam em fase de acabamento, 

restando pouca coisa para o seu término.”  
(Fonte: Arquivo IPESP, IP 42942/1961, páginas 139 e 140, 1966) 

   
A retomada da obra aconteceu em 05 de maio de 1966, porém através de uma 

Comissão Mista, composta pelo Departamento de Obras Públicas (DOP) e pelo 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP). 

No dia 10 de novembro de 1966 foi assinado Termo de Revigoramento, 

Retificação e Ratificação entre as partes: por um lado, Prefeitura Municipal de 
Araraquara, através de seu prefeito Rômulo Lupo, e por outro, a Comissão Mista 

DOP e IPESP. Termo que também deixou claro as funções do IPESP, através do 
seu presidente Joaquim de Mello Palhares Filho, e do DOP, representado pelo seu 
Diretor Técnico Engenheiro Dagmar Mallet de Andrade. A saber: 

 
1. Ficaram transferidas para o âmbito de competência do 

Departamento a fiscalização, supervisão e orientação técnica da execução até 
término final da obra escolar; 

2. Também ficaram a cargo do Departamento de Obras Públicas: 

 
a) Emissão de atestados de pagamentos; 

b) Autorização de prorrogações de prazo; 
c) Determinações de acréscimos ou supressões na obra; 
d) Recebimento da obra; 

e) Autorização de restituição de cauções em depósito; 
f) Providências que se fizessem necessárias para a execução da obra 

segundo os padrões técnicos exigidos. 
 
3. Continuaria a cargo do Instituto a responsabilidade financeira 

concernentes às despesas da obra até a sua conclusão. 
 

Com prazo de 4 meses para a conclusão da obra, foi pedido prazo adicional 
para a finalização de 120, 90 e 45 dias, atendido pelo DOP e pelo IPESP, assim 
como reajuste de Cr$ 2.170,12 (dois mil, cento e setenta cruzeiros e doze 

centavos). 
Em 24 de fevereiro de 1969 as obras da EE Padre Francisco de Salles 

Coulturato, então chamado GE Lar Juvenil, foram concluídas, com sua ocupação 
feita desde 15 de fevereiro de 1969, já que a demanda por prédios escolares era 
muito grande e aquém do oferecido pela cidade. 

Já na década de 1970, após muitas reclamações de professores, funcionários e 
alunos, assim como a Escola Estadual Dorival Alves, através do órgão CONESP 
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(Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo), o prédio foi 
demolido para a construção de nova edificação escolar, que utilizava como método 
construtivo o tradicional. O prédio, segundo depoimentos, era quente, “frágil” e, 

por esses motivos, não atendia ao propósito de edificação destinada à educação.  
Depois de intensa procura, o único dado encontrado a respeito desta primeira 

escola foi uma planta e o processo, encontrados no arquivo do IPESP já em 
péssimo estado de conservação. Outros materiais, como fotos, não foram 
achados, mas professores que deram aula no curto período de tempo de 

existência da escola, que foi exceção dentro daquelas obras feitas pelo Plano, já 
que utilizava método construtivo diferente, declararam sua repulsa pelas duas 

escolas, tanto a EE Dorival Alves quanto a EE Padre Francisco Coulturato. Entre as 
muitas reclamações, a que mais se repetiu foi a que dizia respeito à fragilidade do 
prédio, daí se desenrolavam aspectos relativos ao calor, ao ruído, a proibição que 

o próprio prédio impunha a utilização das paredes como forma de expressão, ou 
seja, não se podia nenhum tipo de interação com ela, como pintura, colagem e 

brincadeiras. 
Além disso, a comunidade não se identificava com nenhuma das edificações, 

não estabelecendo uma relação de apropriação e consequente cuidado do prédio, 

que foi demolido pouco tempo antes da Escola Estadual Dorival Alves, este devido 
à queda de uma árvore sobre a edificação, que causou um dano, que segundo o 

Prefeito Municipal, seria irreparável.  
Com pouco tempo de uso e grande tempo de construção, seria impensável um 

recomeço em material pré-fabricado, que demandava um tempo que a cidade não 

poderia fornecer, já que existia uma demanda muito grande e crescente por 
escolas. Dessa maneira ficou determinada sua demolição e reconstrução em 

sistema construtivo tradicional, de fácil acesso e rápida execução. Junto com essa 
determinação, ficou estabelecida também a demolição da EE Dorival Alves, que 
além dos motivos “técnicos”, visto que a escola não apresentava qualidades 

espaciais mínimas para abrigar uma escola, também foi atingida, como 
mencionado acima, por uma árvore. Assim, as duas escolas tiveram novamente 

suas obras e projetos feitos em conjunto, através de uma mesmo arquiteto e com 
projetos novamente semelhantes, diferindo apenas nas dimensões e formato do 
terreno, bem como o seu entorno. 

Porém, em 17 de dezembro de 2004, o Governador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, em vista às manifestações do Conselho do Patrimônio Imobiliário 

decretou a autorização para uso, a título precário e gratuito e por prazo 
indeterminado, em favor do Município de Araraquara, do imóvel localizado à Av. 

Padre Francisco Salles Coulturato, ocupada anteriormente pela Escola Estadual, da 
Vara da Infância e Juventude, de órgãos estaduais e municipais ligados 
exclusivamente à área da infância e juventude, compondo o “Complexo de 

Atendimento à Infância e Juventude de Araraquara”. Portanto, esse prédio, depois 
de tantos desdobramentos, acabou tendo sua função modificada. 

Com uma área de terreno menor que a da Escola Dorival Alves, a planta feita 
pela Seção IP-92 do IPESP, utilizando elementos pré-fabricados, é a mesma, 
porém com os blocos de salas de aula, que na Dorival Alves totalizavam 16, na 

Padre Francisco Coulturato, foram colocados dois conjuntos de blocos de 
tamanhos distintos, no primeiro tínhamos 2 salas de aula e no segundo três salas, 

totalizando 10 salas de aula. Os blocos modulares possibilitavam diversas formas 
de composição dentro do terreno. 

Os acessos continuaram em grande número já que nas duas escolas o terreno, 

na esquina, possibilita  a inserção de acessos que separam públicos distintos, 
funcionários, alunos do pré-primário e alunos mais velhos. Aqui, pela falta de 
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espaço na área destinada à construção do prédio escolar, foi feito, adjacente à 
escola, um complexo esportivo, mantido pela cidade até hoje e com acesso direto 
pela escola e outro para a comunidade, até os dias atuais. 

 
 

 
Após demolição da escola mostrada em planta acima, o arquiteto Fernando 

Augusto S. Arantes além de utilizar-se de método construtivo tradicional, optou 

por uma estrutura pavilhonar, não mais de blocos “soltos” que guardam diferentes 
funções, dessa maneira, seguindo uma tendência iniciada por V. Artigas. Com dois 

pavimentos, dividiu funcionalmente o edifício da seguinte maneira: no térreo 
implantou aqueles ambientes que exigem maior contato com o público e, 
consequentemente menos silêncio. Já no primeiro pavimento, as salas de aula, 

leitura e vídeo. 
 

 
 
 

 

Cerca padrão 
IPESP 

Acesso Alunos 

Acesso Alunos 
do Pré-Primário 

Acesso 
Funcionários 

Acesso  
ao Complexo Esportivo 

Imagem 86: Planta da EE Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 42 942, 1961) 
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Legenda: 
 

 
 

 
 

9.  Despensa; 
10.  Recreio coberto; 

11.  Escada; 
12.  Depósito; 

13.  Diretoria; 
14. Assistência escolar 
15. Ciclo Básico; 

16. Coordenação; 
17. Sala dos professores; 

18. Hall; 
 

 

 
 

 

19. Secretaria; 
20. Almoxarifado; 

21. Refeitório; 
22. Cozinha; 

23. Sala; 
24. Dormitório; 

     25.  Banho; 

     26. Sala de aula; 
     27. Vazio; 

     28. Sala de leitura; 
     29. Sala de vídeo. 
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Imagem 87: Planta Térreo da EE Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 88: Planta 1O Pavimento da EE Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

26 

26 26 26 26 26 

28 

29 

11 

1. Vestiário masculino;          
2. Vestiário feminino; 

3. Sanitário masculino; 
4. Sanitário feminino;  

5. Cantina; 
6. Material de Educação  
Física; 

7. Lavanderia; 
8. Vestiário Funcionários; 
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Especificações e condição atual: 
 
É possível, através das imagens 61, 62 e 63 notarmos um projeto feito com os 

pavimentos em “escada”, ou seja, a medida que sobe-se, o arquiteto planejou um 
recuo gradual do pavimento atual em relação ao de baixo, porém, nas imagens 64 

e 65 ficou clara a configuração dos pavimentos sobrepostos igualmente um sobre 
o outro. 

Todas as escolas da cidade de Araraquara apresentaram-se em bom estado de 

conservação, com apenas essa última, a Escola Estadual Padre Francisco 
Coulturato, com mudança de sua função, utilizada, hoje, como Complexo de 

Atendimento da Infância e da Juventude, compreendendo a Vara da Infância e 
Juventude, Polícia Civil da Criança e do Adolescente e Espaço Crescer, que presta 
serviços relacionados a área da saúde à toda comunidade. 

Também vimos uma repetição de ações nas duas últimas escolas analisadas, 
projetadas, construídas, demolidas e reconstruídas simultaneamente, assim como 

sujeitas aos mesmos percalços durante sua execução, que planejou uma obra de 4 

Imagem 89: Corte C-C, longitudinal, da EE Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 90: Fachada, vista da Av. Padre Francisco Coulturato, da EE Padre Francisco 
Coulturato. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 91: Fachada, vista do interior da escola, da EE Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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meses, porém com duração de oito anos. Vimos também uma tentativa de 
mudança na maneira de construir, na tentativa de projetar para o interior do 
Estado de São Paulo uma nova forma de construir, mais racional, limpa e rápida, 

mas que não deu certo. 
As outras duas escolas, a Escola Estadual Bento de Abreu, a mais importante 

escola da cidade até hoje, e a Escola Estadual Narciso da Silva César, mostraram 
importantes dados que nos remetem ao Convênio Escolar,  como os blocos 
colocados no terreno e interligados, na busca por uma unidade, por marquises; a 

busca por uma economia, vista na intensa utilização dos tijolos, dos pilares, vigas, 
e tubulações aparentes.  

Dessa maneira, seguimos para as próximas cidades e veremos se continuamos 
nessa mesma linha. Porém, é claro que essa unidade que queremos mostrar é 
assegurada pelo Partido Arquitetônico, que está diretamente relacionado ao Plano 

de Ação, já que é o próprio PAGE quem determina, direta ou indiretamente, o 
conjunto de diretrizes que serão determinantes para o projeto, tais como o 

programa do edifício, a topografia do terreno, a orientação e o clima, o sistema 
estrutural adotado, as condições locais, a verba disponível e o entorno da obra. A 
própria intenção do arquiteto, que também faz parte deste “partido” e que diz 

respeito à distribuição das massas no terreno, aos volumes das edificações, a 
proporção entre cheios e vazios também está subordinado ao próprio Plano e as 

suas exigências, como podemos confirmar durante entrevista com Plínio de Arruda 
Sampaio. 

 

      
 
 
 

     
 

Imagens 92 e 93: Fachada da EE Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: LIMA, 2010) 

Imagens 94 e 95: Fachada vista a partir do pátio interno da EE Padre Francisco Coulturato. 
Caixa d’ água como ponto referencial vertical na paisagem. 
(Fonte: LIMA, 2010) 
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Imagem 96: Vista do Complexo Esportivo implementado através do Plano de Ação e 
existente até os dias atuais. 
(Fonte: LIMA, 2010) 

Imagens 97 e 98: Vista interna da EE Padre Francisco Coulturato. 
(Fonte: LIMA, 2010) 
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7.2. Araras 
 
População:  
1940: 22.614 habitantes 

            26% 
1950: 28.599 habitantes 

            36% 
1960: 38.875 habitantes 

            167% 
2012: 104.032 habitantes 
 

  
 
 
 

 
 

Araras foi fundada em 24 de março de 1879.  

Localizada a 174 Km da capital São Paulo e contando com uma população 
estimada de aproximadamente 100 mil habitantes. Possui uma estrutura industrial 

baseada na agroindústria, representada pelo cultivo de cana-de açúcar, que se 
iniciou logo no início do século XX e que atualmente ainda movimenta a maior 
quantidade de divisas na cidade. A monocultura de cana-de-açúcar, inicialmente 

voltado para a produção de açúcar, hoje com a maior parte das suas colheitas 
destinadas à produção de etanol (álcool combustível). 

Seguindo uma tendência da época, a cafeicultura alavancou o desenvolvimento 
da região, inicialmente baseada na mão de obra escrava. No final do século XIX, a 
massiva imigração europeia trouxe a Araras uma enorme quantidade de italianos.  

Com a modernização do país na década de 1950, Araras foi pioneira e 
inovadora e, após muitos anos figurando apenas como uma pequena cidade do 

interior de São Paulo, foi eleita por dois anos consecutivos como o município de 
maior progresso no Brasil (1954 e 1955). Além de munícipio agrícola modelo nos 

anos de 1966, 1967 e 1968, reforçando a imagem de uma cidade que tem sua 
economia baseada na agroindústria. 

As principais rodovias que cortam o município são a SP-191 - Rodovia Wilson 

Finardi e a SP-330 - Rodovia Anhanguera, destacadas em preto na Imagem 100, 
mapa da cidade de Araras. 

 

Imagem 99: Mapa localizando a cidade de Araras | SP.   
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Araras) 
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As escolas implantadas pelo Programa de Ação e estudadas nesse momento são 
as seguintes: 

 

1. EE Professor Vicente Ferreira dos Santos  
Rua Padre Santo Marino, 157 – Jardim Cândida 

Processo: 8.601/58 
Executor: IPESP 
 

2.  EE Francisco Graziano 
Rua das Palmeiras, 35 – Jardim Nova Araras 

Processo: 22.501/61 
Executor: IPESP 
 

3. EE Cel. Justiniano Witaker de Oliveira  
Centro 

Araras, BR 
 
4. EE Dr. Cesário Coimbra 

Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, 311 – Centro 
 

Podemos notar, no mapa a seguir, a clara divisão da cidade em quatro grandes 
regiões: a primeira divisão, feita a partir do Lago Municipal, que se estende 
criando uma via e dividindo a cidade no sentido Norte/Sul, enquanto a Rodovia 

Anhanguera segmenta a cidade no sentido Leste/Oeste. Na primeira grande 
região, a nordeste, encontramos a maioria dos grupos escolares, sempre 

colocados a frente e em total harmonia com o grande espaço público da cidade, o 
lago Municipal, em que encontramos também bares, pistas para exercício, áreas 
de convívio, restaurantes e uma grande via para pedestres e ciclistas, que 

atravessa toda a cidade. Na região Norte encontramos também duas escolas do 
Plano de Ação, a Justiniano Witaker de Oliveira e a Cesário Coimbra, ambas 

ecléticas e requalificadas através do PAGE, porém não estudadas nessa pesquisa. 
Já a região noroeste apresenta apenas uma escola implantada pelo PAGE, a 
Professor Vicente Ferreira dos Santos. Na região sudeste, junto a antiga linha 

férrea transformada em Museu Ferroviário, encontramos a escola Francisco 
Graziano. 

Apesar da primeira área, nordeste, ser a mais influente e valorizada de toda 
malha urbana, o centro da cidade, não apresentava uma demanda para 

construções de novas edificações escolares, no entanto duas escolas foram aí 
implantadas e outras duas requalificadas através do Plano. Já as escolas Vicente 
Ferreira dos Santos e Francisco Graziano foram criadas atendendo a uma 

demanda crescente, e levando em consideração a área comum e de lazer que se 
encontra junto a cada uma delas. Novamente aproveitando para valorizar a 

sociabilidade e o encontro entre os alunos, funcionários e a própria comunidade, 
mesmo nas escolas que não estavam implantadas na área central e mais 
valorizada da cidade, que continha toda a estrutura urbana de lazer, foram 

colocadas em relação a essa área de estar comum presente em Araras, buscando, 
mesmo que timidamente, uma aproximação. 

A topografia mais acidentada de Araras pede uma adaptação maior das escolas, 
que acabam sendo sempre colocadas em contraposição a uma determinada 
paisagem da cidade, visando a contemplação de espaços pré-determinados, por 

exemplo, o lago da cidade, motivo de orgulho e extremamente utilizado pela 
população. 
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Imagem 100: Mapa da cidade de Araras | SP   
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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Rodovia Anhanguera 

Lago Municipal 
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As escolas 
 

7.2.1. Escola Estadual Professor Vicente Ferreira dos Santos 

Localização  Rua Padre Santo Marino, 157 -- Jardim Cândida 

Processo  8 601 

Executor IPESP  

Início do Processo  1958 

Início da Obra 1958 

Finalização da obra Março/1959 

Tipo Inicialmente, Tipo I, com 6 salas de aula, 

posteriormente passou a 8 salas de aula, 

classificada como Tipo II-R e finalmente, 

Tipo II, com 10 salas de aula 

Arquiteto Seção IP-92 

 

 

 
 

  
Imagem 101: Mapa da cidade de Araras | SP , destaque para a EE Professor 
Vicente Ferreira dos Santos.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Rodovia 
Anhaguera 
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Em 2 de junho de 1958, o então Prefeito Municipal de Araras, Alberto Feres, 
promulgou a Lei no 362, que permitia à Prefeitura assinar contrato com o IPESP 
para construção de prédio para funcionamento de um Grupo Escolar, no Bairro 

Jardim Cândida, com financiamento deste Instituto, em terreno doado para este 
fim. 

 

 
 
 
 

 
Em 5 de julho de 1958, segundo Lei no 366, a Câmara Municipal decretou e o 

prefeito municipal promulgou:  
 
“Artigo 1o: Fica a Prefeitura Municipal de Araras autorizada a anuir na alienação 

feita por Ernani Lacerda de Oliveira e sua mulher e Carlos Augusto do Amaral e 
sua mulher Leonor Oliveira do Amaral ao IPESP, por doação do imóvel abaixo 

descrito, situado nesta cidade de Araras, nos termos do Decreto Estadual no 12 
672, de 18  de junho de 1942, modificado pelo decreto no 27 167, de 04 de janeiro 
de 1957, nele se construir prédio para funcionamento do Grupo Escolar do Jardim 

Cândida a saber: - uma área de terras com um total de 4.168 m2 representada 
pela quadra reservada à Prefeitura Municipal, para construção de escola, no 

loteamento do Jardim Cândida, conforme planta arquivada nesta prefeitura e 
devidamente transcrita no registro de imóveis desta comarca.” (FONTE: Arquivo IPESP, 

Processo 8 601, página 16, 1958) 

 
O terreno doado para o IPESP apresentava área de 4.168 m2, situado à Rua 11, 

do loteamento Jardim Cândida, medindo 9,42 m em curva de frente para as Ruas 

Imagem 102: Planta do Loteamento Jardim Cândida, na cidade de Araras, com área 
doada para o Instituto  destacada na cor vermelho. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 8 601, 1958) 
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13  e 11, e em linha reta de frente para a Rua 13, mede 58 m; 9,42 m em curva 
com frente para as Ruas 13 e 12; 48 m em reta para a Rua 12, 9,42 m em curva 
com frente para a Rua 12 e Av. F; 58 m em reta para a Av. F; 9,42 de frente para 

a Av. F e Rua 11; e 48 m de frente para a Rua 11, todas do referido loteamento e 
na conformidade com a planta de arruamento e loteamento do referido Jardim 

Cândida. 
 

 
 
 
 

 
 

Veremos, a partir de agora, como esta escola seguiu os padrões exigidos pelo 
IPESP, não ocorrendo nenhum tipo de contratempo durante todo o processo que 

culminou na ocupação do prédio escolar em questão. Fator determinante para o 
sucesso do próprio Plano de Ação, o tempo, junto com a aceitação da edificação 
pela população da cidade, foram índices que contribuíram para o êxito também da 

Prefeitura Municipal, que mostrou-se para a população como encarregada e 
provedora de um equipamento público de qualidade, importante e necessário para 

o desenvolvimento da cidade. 
Inicialmente, cogitou-se a ideia de uma escola com apenas 5 salas de aula, Tipo 

F, mas diante do exposto pela Prefeitura de Araras, passou-se a pensar na 

possibilidade de uma escola Tipo I, com 6 salas de aula, para finalmente decidir-
se pela construção de uma edificação com 8 salas de aula. Porém, não 

encontrando nenhuma Planta-Tipo que se adaptasse ao terreno e as exigências da 
Prefeitura da cidade, o projeto da escola foi enviado à Seção de Projetos Especiais 
do Instituto, a IP-92, que, através de seus arquitetos contratados, elaborou um 

Imagem 103: Planta do Loteamento Jardim Cândida, na cidade de Araras, com área doada 
para o Instituto  destacada na cor vermelho, ao lado de área destinada para Jardim Público e 
Igreja. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 8 601, 1958) 
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projeto. Em seguida, o IPESP, através do engenheiro Paulo Leite Mascarenhas, 
enviou ao prefeito municipal, orçamento padrão e um jogo de plantas, com as 
devidas especificações, para que a Prefeitura providenciasse a elaboração do 

Orçamento para os serviços de construção de um grupo Escolar com 8 salas de 
aula.  

O orçamento deveria ser elaborado em 3 vias, datadas e assinadas pelo prefeito 
e encaminhadas ao Instituto, para aprovação e contrato da obra, dentro do prazo 
de 15 dias. 

O orçamento foi aprovado pelo órgão Técnico do IPESP, de acordo com Plano do 
Governador, em 05 de julho de 1958, no valor de Cr$ 1.807.346,50 (um milhão, 

oitocentos e sete mil, trezentos e quarenta e seis cruzeiros e cinquenta centavos), 
com prazo previsto de 8 meses.  

Já em 12 de agosto de 1958 foi transcrita escritura pública de doação em favor 

do Instituto. 
Em 29 de setembro de 1959 foi firmado contrato de empreitada entre o IPESP e 

a Prefeitura Municipal de Araras, a empreiteira. 
 Em 21 de outubro de 1959, o prefeito Municipal, Alberto Feres, pediu 

autorização para a construção de outras 2 salas de aula, transformando, depois de 

verificação de uma demanda de alunos maior do que o planejado, em uma escola 
com 10 salas de aula, ao invés de 8 salas, sem ônus para o Instituto. Em 28 de 

outubro de 1958, o engenheiro Paulo Leite Mascarenhas, do IPESP, não se opôs, 
já que a modificação na obra não traria nenhum custo ao IPESP. 

Em 11 de novembro de 1958 a primeira vistoria à obra é feita e nenhuma 

intercorrência é relatada. Após essa primeira vistoria, outras mais são feitas, como 
método padrão do IPESP, porém, em nenhuma delas houve problemas relatados, 

verificando andamento normal da mesma. 
Porém, em 14 de maio de 1959 foi feita vistoria e verificou-se que na 

impermeabilização não havia sido executado o dobramento exigido pelo Memorial 

Descritivo. 
Em 22 de agosto de 1959 o prefeito Alberto Feres solicitou ao Presidente 

Francisco Morato de Oliveira, prorrogação de 90 dias no prazo para execução da 
obra e reajuste de 40% do valor da obra, devido à ampliação do prédio em mais 
duas sala de aula, às expensas da Prefeitura, e alta vertiginosa nos preços dos 

materiais e mão-de-obra.  
Em 05 de outubro de 1959 o prefeito pede ao presidente do IPESP autorização 

para substituição do soalho por tacos, devido a dificuldade na obtenção de 
madeira para o soalho. O pedido foi atendido e o serviço foi feito e concluído em 

04 de novembro de 1959. 
Em 20 de novembro de 1959, durante vistoria, o engenheiro Paiva encontrou a 

obra em fase final de construção e pediu, por compensação da troca do soalho por 

taco de peroba, a construção de mureta junto as colunas do galpão, em virtude da 
diferença de nível entre galpão e pátio do recreio. 

Em 08 de março de 1960, o prefeito Milton Severino, atestou ao IPESP, a 
conclusão do então chamado Grupo Escolar Jardim Cândida. Tendo a sua 
execução observado todos os trâmites legais e posturas sanitárias próprias. 

Em vistoria em 10 de maio de 1960, o engenheiro Virgílio Malacarne, do IPESP, 
solicitou à Prefeitura Municipal providências para serem reparados o revestimento 

em coluna do galpão, bem como soldar ponto de água nos sanitários dos meninos 
e reparo de torneiras em sanitário das meninas. 

Em 18 de abril de 1961, em vistoria feita pelo engenheiro Romeu Chap Chap, 

verificou-se que os retoques nos pilares foram executados, porém não pintados; 
em várias salas haviam tacos soltos, havendo necessidade de nova fixação; na 
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fachada havia desprendimento de massa em pequeno trecho, tendo sido retocado, 
porém não pintado. As irregularidades foram transmitidas ao diretor da escola.  

Em 06 de maio de 1961 o engenheiro Romeu Chap Chap voltou para vistoria e 

constatou que os reparos haviam sido sanados. 
 

 
 

Imagem 104: Implantação da EE Professor Vicente Ferreira dos Santos. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Acesso de Alunos 

Acesso de Alunos 

Acesso Funcionários 
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Legenda: 

 
1. Sala de aula;          
2. Secretaria; 

3.  Sanitário Administrativo Masculino;  
   3-A. Sanitário Masculino; 

4.  Sanitário Administrativo Feminino; 
4-A. Sanitário Feminino; 

5. Diretoria; 

6. Cozinha; 
7. Despensa; 

Imagem 105: Planta do Térreo e Porão. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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8. Gabinete dentário; 

9. Recepção; 
10. Escada;  
11. Circulação; 

12. Galpão; 
13. Cantina; 

14. Sala dos professores; 
15. Biblioteca; 
16. Depósito; 

17. Sala Pré-Primário. 
 

 

2 
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Imagem 106: Planta do Térreo, reforma. 
 (Fonte: Arquivo FDE) 
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Especificações e condição atual: 
 

Inicialmente, este projeto de uma escola nova, previa apenas o Bloco 1, porém, 
com o andamento da obra, foram anexados outros dois blocos: o Bloco 2, com 
duas salas de aula, e o Bloco 3, com a cantina.  

É notável a intensa preocupação com os acessos e a separação das crianças 
com idades distintas, assim como o acesso diferenciado aos professores e 

funcionários. 
Diferentemente das escolas com vários blocos “separados”, nesta encontramos 

um pavilhão que abriga diversas funções. Com uma planta em formato de “T”, em 
que o centro abriga funções de atendimento ao público e também conduz ao 
grande pátio coberto (galpão) e às salas de aula, colocadas duas a duas e 

separadas por corredor central. 

Legenda: 

 
1. Sala de aula;          

2. Sanitário Masculino 
3. Sanitário Feminino; 

4. Gabinete Dentário; 
5. Secretaria; 
6. Diretoria; 

7. Almoxarifado; 
8. Ciclo Básico; 

9. Coordenação; 
10.  Sala de Professores; 
11.  Sala HTP 

12.  Sanitários Administrativos; 
13.  Vestiário Funcionários; 

14.  Galpão; 
15.  Escada; 
16.  Jardim; 

17.  Depósito; 
18.  Refeitório; 

19.  Cozinha; 
20.  Despensa; 
21.  Sala de vídeo; 
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Imagem 107: Planta Primeiro Pavimento. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

 

 
22. Aula prática; 

23. Material de educação física; 
24. Palco; 

25. Caixa d’ água; 
26. Passagem; 
27. Centro de leitura; 

28. CPD. 
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29 15 

Imagem 108: Corte Longitudinal no novo Bloco. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Com um programa extremamente reduzido, apesar do acréscimo da cantina e 
de 2 salas de aula, suficientes apenas por um curto período de tempo, na década 
de 1990, através da FDE (Fundação para o Desenvolvimento Escolar), nova 

ampliação e reforma foi feita com projeto dos arquitetos Maria Eduarda Pires e 
Sérgio L. Rabello Silva. 

O Bloco 2 foi demolido para dar lugar a outro grande bloco que abriga, no 
térreo, Sala de Vídeo, Aula Prática, Despensa, Cozinha, Sanitários, Palco e 
Depósito de Educação Física, no Primeiro Pavimento, 9 salas de aula. Interligando 

o novo Bloco 2 ao Bloco 1 existente, uma passarela, que dá acesso ao porão, este 
em nível com o novo Bloco, e uma passagem também coberta, chegando ao 

Galpão. No bloco 1, algumas modificações, 4 salas de aula foram transformadas 
em Sala de Professores, Sala HTP, Coordenação, Ciclo Básico, Diretoria, 2 Salas 
de Dentista e Secretaria. O porão, antes destinado à Sala do pré-primário e de 

professores, passou a abrigar Centro de Leitura, CPD e depósito, interligado ao 
novo Bloco 2 por passarela. Com a requalificação, a Escola Estadual Professor 

Vicente Ferreira dos Santos passou a ter 13 salas de aula. Os 3 acessos existentes 
foram mantidos e o uso de aterros, escadas e passarelas justifica-se pela 
topografia acidentada do terreno. 

Em bom estado de conservação, no bloco feito através do Plano, conseguimos 
ver a estrutura aparente, enquanto no bloco da década de 1990, esta encontra-se 

“escondida” por forro de madeira. 
Também fica claro a importância das áreas comuns, que transformam-se em 

áreas de transição entre o prédio escolar e a própria cidade e comunidade, local 

de encontro entre essas duas instituições. O galpão mostra-se presente nas 
diversas fases da escola, através do PAGE, na ampliação e ainda através da 

quadra poliesportiva, que também é utilizada para encontros com pais e a 
população da cidade. 

 

    
 
 
 

                
 
 

Imagens 109 e 110: Acesso Administrativo. 
(Fonte: Arquivo FDE, 1960) 

Imagens 111, 112 e 113: Bloco existente, bloco construído na década de 1990, bloco 
construído com destaque para Palco. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

As escolas analisadas, Araras-SP | 



 147 

 

                       
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagens 114 e 115: Vista interna: acesso ao Galpão Novo e corredor de Bloco 1, com 
detalhe para o piso de taco. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 116, 117 e 118: Bloco existente, salas de aula. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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7.2.2. Escola Estadual Francisco Graziano 

Localização  Rua das Palmeiras, 35 -- Jardim Nova 

Araras 

Processo  22 501 

Executor IPESP  

Início do Processo  05/maio/1961 

Início da Obra 20/dezembro/1961 

Finalização da obra 18/agosto/1963 

Tipo Tipo II, com 10 salas de aula 

Arquiteto Lucjan Korngold 

 

 
 
 
 

 

Imagem 119: Mapa da cidade de Araras | SP , destaque para a EE Francisco Graziano.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Rodovia 
Anhaguera 

Imagem 120: Croqui de localização da EE 
Francisco Graziano.  
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, 1961) 
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Em 12 de maio de 1961, o Prefeito Municipal de Araras, Milton Severino, 
decretou e promulgou as Leis no 482 e 483, em que ficou a Prefeitura Municipal 
autorizada a receber, em doação, de Francisco Buzolin, uma área de terreno de 

27.732,26 m2, resultantes do loteamento do Jardim Nova Araras e 
correspondentes a ruas e praças do citado loteamento, confrontando o dito 

loteamento com a Via Anhanguera, com o Sanatório Antonio Luiz Sayão, com a 
Avenida Padre Alarico e com a Chácara Buzolin. E, também, autorizando a 
Prefeitura Municipal, a doar ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, 

um terreno de forma retangular, medindo 60 m para a Rua “B” e 60 m na linha 
dos fundos, com 70 m da frente aos fundos, com uma área de 4.200 m2, 

confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno com a Rua “F”, 
do lado esquerdo com a Rua “E” e nos fundos com uma praça, para nele se 
construir um prédio para o funcionamento do então chamado 2o Grupo Escolar de 

Araras. 
Em 22 de junho de 1961, após vistoria de terreno pelo IPESP, constatou-se: 

 
1. Terreno plano e lugar alto da cidade; 
2. 4 frentes; 

3. Não é servido por infra-estrutura básica: água, esgoto, iluminação, 
pavimentação; 

4. Possui rede elétrica; 
5. Bairro densamente povoado e estava em franco crescimento; 
6. A rede de água atingia as proximidades (aproximadamente 200 

m). 
 

Por isso,  o terreno foi aceito pelo Instituto após o comprometimento da 
Prefeitura Municipal de sanar as deficiências apresentadas em vistoria.  

O Delegado de Ensino, José Getúlio Escobar, também após vistoriar a área em 

questão, declarou que o terreno prestava-se, convenientemente, para a 
construção do prédio escolar. 

 

 
 
 

Imagem 121: Terreno doado ao IPESP para construção da EE Francisco 
Graziano.  
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, 1961) 
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Somente em 24 de junho de 1961 foi finalmente firmado contrato entre o 
donatário Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, representado pelo seu 
presidente Dr. Francisco Morato de Oliveira, e a doadora Prefeitura Municipal de 

Araras, através do seu prefeito Milton Severino. Em seguida, em 26 de julho de 
1961, foi elaborada a ordem de serviço, com preço estipulado em Cr$ 599.773,30 

(quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e três cruzeiros e trinta 
centavos), e contrato do arquiteto responsável pela execução do projeto do então 
chamado Grupo Escolar de Araras, Lucjan Korngold. 

Vide abaixo, na Imagem 122, a ordem de serviço feita em nome do arquiteto 
contratado Lucjan Korngold, em que constava as explicações, caso a caso, da 

forma como foi calculado o pagamento de seus serviços, os deveres do arquiteto e 
o prazo limite para a entrega do mesmo: 

 

Imagem 122: 
Ordem de Serviço, 
arquitetura. 
(Fonte: Arquivo IPESP, 
página 36, Processo 22 
501, 1961) 
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Em 18 de dezembro de 1961 foi enviado ao Engenheiro-Chefe da Prefeitura de 
Araras pelo engenheiro do IPESP, Anthero Leitão, o orçamento para execução do 
edifício Tipo II (10 salas de aula), com orçamento total de Cr$ 25.596.173,30 

(vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e setenta e três 
cruzeiros e trinta centavos), como mostrado na tabela abaixo: 

 

 

 
 
Com o projeto sido entregue e aprovado pelo Instituto, em 20 de dezembro de 

1961, foi recebido pelo arquiteto L. Korngold, a quantia correspondente a 70% de 
seus honorários. 

 

 
 

Ambiente Área Valor /m2 Total 

Construção Térrea  1.254,00 m2 Cr$ 15.400,00/m2    Cr$ 19.311.600,00 

Galeria (Cimentado)       27,00 m2 Cr$ 10.200,00/m2    Cr$ 275.400,00 

Galeria (Jardim)       17,00 m2   Cr$ 9.300,00/m2    Cr$ 158.100,00 

Galpão     406,00 m2   Cr$ 8.000,00/m2     Cr$ 3.248.000,00 

Pérgula (Cimentado)       79,00 m2 Cr$ 10.400,00/m2        Cr$ 821.600,00 

Sanitários       96,00 m2   Cr$ 1.800,00/m2        Cr$ 172.800,00 

Cimentado       46,00 m2     Cr$ 900,00/m2          Cr$ 41.400,00 

Cerca IPESP     200,00 m    Cr$ 4.000,00/m        Cr$ 800.000,00 

Muro       45,00 m    Cr$ 3 500,00/m        Cr$ 157.500,00 

Total Parcial                                                   Cr$ 24.986.400,00 

Placa alusiva ao PAGE                                                          Cr$ 10.000,00 

Sub-Total                                                   Cr$ 24.996.400,00 

Projeto                                                            Cr$ 599.773,30 

 

Total Geral                                                        Cr$ 25.596.173,30 

Tabela 7: Planilha orçamentária. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, 1961) 

Imagem 123: Recibo de pagamento do 
arquiteto. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, página 45, 1961) 
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Assim, após calculado o valor da obra, estipulado em Cr$ 24.996.400,00 (vinte 
e quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil e quatrocentos cruzeiros), com 
prazo de oito meses para a conclusão definitiva da mesma e resultando Cr$ 

18.500,00/m2 (dezoito mil e quinhentos cruzeiros/m2) e Cr$ 2.100,00/sala (dois 
mil e cem cruzeiros/sala), seria iniciada a construção, seguindo as determinações 

estabelecidas em contrato entre, por um lado, o Instituto de Previdência do 
Estado de São Paulo, ainda representado pelo seu presidente Dr. Francisco Morato 
de Oliveira e, por outro lado, a Prefeitura Municipal de Araras, através do prefeito 

Milton Severino. 
Em 25 de abril de 1962 o prefeito Milton Severino pediu autorização pra o 

presidente do IPESP para sub-empreitar a obra ao engenheiro civil Roberto Letaif. 
Com este pedido atendido pelo IPESP, em 26 de abril de 1962 foi feita a primeira 
vistoria da obra por engenheiro fiscal determinado pelo Instituto. 

Em 09 de agosto de 1962 a Prefeitura Municipal de Araras, através de Milton 
Severino, veio comunicar à Paulo Seixas Queiros, responsável pela Divisão de 

Engenharia do IPESP, o IP-95, que após análise mais aprofundada de projetos, 
memorial descritivo e orçamento, constatou a impossibilidade de execução da 
obra seguindo as exigências e recomendações de projeto e com orçamento 

inicialmente estipulado, que se mostrou insuficiente para o porte da mesma. A 
prefeitura justificou que na ocasião da assinatura do contrato, não possuía 

elementos a fim de proceder exame minucioso do projeto e orçamentos 
apresentados pelo Instituto e, confiando na Secção de Engenharia deste, assinou 
o contrato de construção. Depois de análise detalhada de projeto, a Prefeitura 

constatou o seguinte: 
 

1. A obra, de uma maneira geral, apresentava serviços especiais de 
elevado custo, que se afastavam dos padrões normais de outros edifícios públicos 
executados através do IPESP, tais como os que serão enumerados a seguir: 

 
a) Laje de forro nervurada com placas de concreto celular “Pumex” e 

calhas de concreto armado; 
b) O projeto de hidráulica determinava 33 lavatórios, 21 bebedouros 

e 22 bacias, número considerado elevado relativamente a outras obras escolares 

executadas com o mesmo número de salas de aula; 
c) Quadros negros e porta mapas especiais, móveis com ferragens e 

materiais especiais, com custo de execução elevado; 
d) A estrutura do galpão se apresentava no projeto em pórticos de 

concreto armado e vigas, calhas também em concreto; 
e) Os caixilhos de ferro eram de tipo especiais, de grandes 

dimensões, em chapas porcelanizadas, material este bastante caro e somente 

utilizado em obras de alto luxo. Ainda, separando o pátio do primário ao pré-
primário, constava do projeto, chapas de ferro porcelanizado, fixados em tubos 

móveis, removíveis; 
f) Execução de elevado número de balcões e armários embutidos, 

com divisões internas e acabamentos caros, com revestimento de fórmica, 

inclusive bancos de madeira revestidos com fórmica branca; 
 

2. Constava ainda do projeto: 
 
a) Chapas plásticas em elevado número na cobertura do galpão; 

b) Elevado número de telhas Brasilit com tubo de ventilação; 
c) Cantoneiras pin-can em todos os degraus; 
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d) Beiral em laje de concreto armado sem cobertura, com 
necessidade de impermeabilização, também de custo muito elevado; 

e) Utilização de aproximadamente 500 m2 de cerâmica em várias 

dependências;  
f) Utilização de persianas em algumas salas. 

 
Junto com este comunicado, a Prefeitura enviou, como forma de comprovante 

do que havia escrito, alguns orçamentos referentes aos serviços acima 

enumerados. E finalizou a carta com o pedido de reexame detalhado do projeto, a 
fim de que o mesmo fosse adaptado aos padrões normais de acabamento, 

eliminando os serviços especiais e onerosos, ou ainda, que fosse concedido para a 
referida obra, um reajuste compatível com os serviços. 

Fica evidente, nesta escola, que a Planta-Tipo escolar dizia respeito ao número 

de salas, consequentemente ao Programa agregado a este número, bem como o 
material a ser utilizado. Portanto, para 10 salas de aula, teríamos pré-

determinado as quantidades de lavatórios, bacias e bebedouros, assim como 
todos os outros itens que faziam parte da escola. Porém, com uma liberdade 
projetual muito grande, que contava apenas com o “bom senso” do arquiteto, no 

caso Lucjan Korngold, e com algumas sugestões estabelecidas, mas não em 
sistema de obrigatoriedade, pelo PAGE e pelo FECE, o arquiteto contratado de 

escritório particular, acaba colocando todo o sistema em colapso financeiro. 
Em 17 de novembro de 1962, ainda sem resposta do pedido feito ao Instituto 

ao que se referia ao reestudo do projeto, o prefeito Milton Severino, frente a 

fatores imprevistos, como chuvas constantes e a falta de cimento, bem como a 
dificuldade de transporte, de São Paulo até Araras, de material especial 

empregado no prédio (Placas de Concreto Celular “Pumex”), tijolos especiais e 
outros, solicitou uma prorrogação no prazo de 180 dias.  

Como resposta ao pedido de prorrogação no prazo de entrega da obra, o 

engenheiro fiscal Moacir F. de Souza, constatou em vistoria serem procedentes as 
justificativas da Prefeitura municipal de Araras. Acrescentou, ainda, que o 

retardamento da obra também se deu devido a omissões do projeto, que após 
esclarecimentos transmitidos pela fiscalização, após entendimentos com o 
arquiteto autor do projeto e engenheiro calculista da estrutura, foram 

devidamente acatados e realizados pela Prefeitura. Portanto, o prazo de 180 dias 
foi confirmado pelo Instituto, passando a conclusão da obra de 5 de dezembro de 

1962 para 03 de junho de 1963. 
Em 14 de janeiro de 1963, com relação ao pedido de reexame de projeto, o 

mesmo engenheiro, Moacir F. de Souza, do Instituto, tendo acompanhado o 
andamento da obra desde o início, constatou que, apesar de a obra ter sido 
executada de acordo com a boa técnica e apresentado boa fiscalização por parte 

da Prefeitura Municipal de Araras, o projeto, realmente, apresentava acabamentos 
especiais e de difícil execução. Ainda tendo em vista as condições locais e o 

afastamento desta dos padrões normais de obras da mesma natureza, contratadas 
pelo IPESP, era favorável, sem que fosse prejudicada a parte arquitetônica, de 
algumas simplificações no projeto.  

Considerando que os prédios orçados pelo Instituto eram baseados em preços 
unitários médios, não tendo sido computados, neste caso, acréscimos de serviços 

especiais e depois de entendimento com o arquiteto, determinou-se: 
 
1. Alguns serviços deveriam ser mantidos, pois alterariam 

profundamente a parte arquitetônica e respectivos detalhes, tais como: 
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a)          Laje de forro nervurada, com a utilização de placas de Concreto 
Celular “Pumex”, fazendo parte integrante da estrutura; 

b) Número indicado de aparelhos sanitários: lavatórios, bacias e 

bebedouros; 
c) Estrutura dos galpões em pórticos de concreto armado, com as 

respectivas vigas calha e de travação; 
 
2. No entanto, as seguintes simplificações poderiam ser feitas: 

a) Os quadros negros poderiam ser executados de acordo com 
“detalhes gerais do IPESP”, pintados diretamente sobre a parede, com fundo 

convenientemente preparado; 
b) Os caixilhos de ferro poderiam ser construídos em ferro “T” e 

cantoneiras, com bitolas adequadas para a necessária rigidez dos mesmos, com 

divisões a serem combinadas com a fiscalização. Substituição dos peitoris de 
chapas porcelanizadas por alvenaria de tijolos revestida; 

c) Eliminação das placas removíveis de chapas de aço porcelanizadas; 
d) Eliminação do revestimento de fórmica das folhas dos armários e 

bancos externos; 

e) Eliminação (ou substituição por chapas de fibro cimento) das 
chapas plásticas do galpão, porém mantidas somente aquelas que se localizavam 

sobre os caixilhos dos sanitários; 
f) Eliminação das persianas. 
 

Em 09 de fevereiro de 1963 a Prefeitura, através do prefeito Milton Severino, 
pediu ao presidente do IPESP, Rui de Arruda Camargo, novo reajuste de preços da 

referida obra, motivado pelas altas de preço dos materiais. Este pedido de 
aditamento de contrato foi atendido em 15 de abril de 1963. 

Motivada pelo excesso de chuvas, pela escassez de mão-de-obra, dificuldades 

na aquisição de material e detalhes especiais no projeto, a Prefeitura Municipal de 
Araras pediu ao presidente do Instituto nova prorrogação de 90 dias no prazo final 

da obra, ao qual foi atendido em 20 de maio de 1963, passando de 03 de junho 
de 1963 para 01 de setembro de 1963 a conclusão da mesma. 

Em 13 de agosto de 1963, o prefeito Milton Severino atestou a conclusão do 

prédio destinado ao Grupo Escolar Jardim Nova Araras, hoje chamada de Escola 
Estadual Francisco Graziano. 

Apesar de a obra concluída, em 28 de setembro de 1963, o prefeito de Araras, 
pediu novamente ao IPESP um reajustamento nos valores iniciais de projeto, visto 

que a utilização de uma estrutura especial nos galpões, composta de pórticos, 
calhas e terças em concreto armado, muito mais onerosas do que uma estrutura 
comum, deixou a Prefeitura com inúmeras dívidas. Após análise, o engenheiro 

Moacir F. de Souza achou justo o pagamento do valor correspondente aos serviços 
especiais requeridos pela Prefeitura. Com isso, calculada a diferença entre os 

valores gastos na construção de um galpão em estrutura de Concreto Armado, 
avaliado em Cr$ 1.838.139,20 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, cento e 
trinta e nove cruzeiros e vinte centavos), e em um galpão em Estrutura de 

Madeira, Cr$ 697.950,00 (seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e 
cinquenta cruzeiros), com diferença de Cr$ 1.140.189,20 (um milhão, cento e 

quarenta mil, cento e oitenta e nove cruzeiros e vinte centavos). 
Com prédio concluído havia mais de 60 dias, foi executada, em 02 de novembro 

de 1963, a última vistoria e concluído que a edificação escolar não apresentava 

irregularidades. 
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Após dissidio e consequente alta salarial, bem como alta em combustíveis e 
lubrificantes, entre outros, a Prefeitura Municipal de Araras solicitou o reajuste 
referente às prestações 4, 5, 6, 7 e 8, totalizando um complemento de Cr$ 

9.740.083,70 (nove milhões, setecentos e quarenta mil, oitenta e três cruzeiros e 
setenta centavos) em 20 de novembro de 1963. 

Em 30 de novembro de 1963 o prédio escolar foi ocupado. 

 
  

Acesso Alunos 

Acesso Administrativo 

Imagem 124: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Contradizendo os depoimentos do engenheiro do Instituto e da Prefeitura 

Municipal de Araras, nos deparamos com uma prancha intensamente detalhada. 

Em I, os painéis removíveis que separariam o pátio do Pré-Primário do restante da 
escola; em II, o Solário do Pré-Primário, com previsão de trepadeiras e piso-
grama em concreto e em III, a localização do tablado de madeira, dos móveis e 

até da professora dentro da sala de aula 
 

Imagens 125 e 126: Planta com destaque para os detalhamentos e 
aproximação do Carimbo feito pelo arquiteto L. Korngold para a Prancha 
enviada ao IPESP. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Separação, por meio 

de cobogó, das salas 
do Pré-Primário. 

Piso-grama 

em concreto. 

Fixação e elevação dos painéis 

removíveis, inclusive pensando na 
limpeza da estrutura. Determinação 
do material e da sua cor. 

Imagens 127: Detalhamento. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

As escolas analisadas, Araras-SP | 



 158 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Imagem 128: Planta com destaque para a sala 
de aula e o seu layout. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

A localização, dimensão e 

planejamento de cada 
elemento, bem como das 
passagens e acessos. 

Cobogó Bebedouros 

Imagem 129: Cortes. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagens 130, 131 e 132: Fachadas. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 133: Planta. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Galpão do Pré-Primário 

Galpão 

Painéis Removíveis: 

promovem a separação 
entre os dois galpões. 

Acesso Alunos 

Acesso Pais e Público 
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Especificações e condição atual: 
 

Nesta edificação nova, continuamos a notar a preocupação constante na 
separação entre as circulações, bem como a distinção entre espaços do pré-
primário e do primário. Nesta escola o arquiteto optou pelo desenvolvimento de 

painéis removíveis, que quando necessário, são retirados e o galpão expandido 
para abrigar maior número de pessoas. Em bom estado de conservação.   

Em fevereiro do ano 2003, a escola estadual Francisco Graziano passou por 
uma requalificação, para se adequar a Lei NBR 9050, que dizia respeito à 
acessibilidade. Portanto, os arquitetos Newton Massafumi Yamato e Tânia Regina 

Parma, adequaram os espaços da edificação, através de rampas, piso podotátil e 
retirada de possíveis obstáculos que pudessem atrapalhar o acesso à escola, por 

exemplo, o tablado existente em todas as salas de aula que abrigava e destacava 
a professora. 

Outra iniciativa presente também nesta escola que não dizia respeito ao Plano 

de Ação, e que repete-se por todas as escolas aqui estudadas, foi a intensa 
instalação de grades que bloqueiam a indesejada entrada e/ou saída. 

Comprometendo o significado arquitetônico das aberturas para a cidade, que 
buscavam a comunidade e a traziam para o interior da edificação, como podemos 

analisar observando as imagens a seguir. 
Também encontramos aqui, diferindo de outras escolas, o intenso 

detalhamento, que acabam por valorizar a edificação, coma criação de espaços 

diferenciados, como a pérgola sobre o pátio do pré-primário e ainda a divisão 
indireta através do uso de cobogó entre esses mesmos pátios. 

A estrutura em concreto do Galpão e as esquadrias da fachada também 
merecem atenção. O Galpão nos mostra a busca do arquiteto em incorporar na 
construção elementos industriais, que foram apenas “montados” em canteiro, 

onde evidenciamos toda a estrutura. Enquanto o desenho cuidadoso da fachada, 
através das esquadrias e de grandes panos de vidro, proporciona enquadramentos 

de paisagem, expansão do espaço interno das salas e ventilação cruzada. 
Esta é uma escola em que a edificação, seguindo preceitos modernos e as 

discussões da época, foi projetada com o máximo cuidado e atenção aos detalhes, 

procurando contribuir para o total conforto de quem a frequentasse, buscando 
realmente adequar-se ao terreno e a própria cidade. 

 

 

Imagem 134: 
Vista da fachada 
nordeste. 
(Fonte: Arquivo 
IPESP, Processo 22 
501, 1965) 
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Imagens 135 e 136: Vista da fachada sudoeste e galpão. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, 1965) 

Imagens 137 e 138: Vista da fachada Pré-Primário: pérgola e separação indireta entre as 
duas salas; elemento vazado. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, 1965) 

 

Imagens 139 e 140: Vista da entrada em dois momentos, década de 1990 e atualmente. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, 2012; LIMA, 2012) 
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Imagens 141 e 142: Vista da portaria e administração em dois momentos, década de 1990 
e atualmente. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 22 501, 2012; LIMA, 2012) 

Imagens 143 e 144: Vista de corredor de acesso às salas e grade que bloqueia acesso ao 
galpão e às salas de aula. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Imagens 145 e 146: Vista das salas de aula, sem o tablado de madeira para a professora. 
(Fonte: LIMA, 2012) 
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Imagens 147, 148, 149, 
150 e 151: Vista do galpão 
e sua estrutura. 
(Fonte: LIMA, 2012) 
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7.3. Piracicaba 
 

População: 
1940: 7.646 habitantes 

            1048% 
1950: 87.835 habitantes 
             30% 

1960: 115.403 habitantes 
            184% 

2012: 327.805 habitantes 
 

 
 
 
 
 

Fundada em 1o de Agosto de 1767, Piracicaba é um município com 
aproximadamente 330 mil habitantes, distante 164 Km da Capital,  importante 
polo regional de desenvolvimento industrial e agrícola, está situada em uma das 
regiões mais industrializadas e produtivas de todo o Estado de São Paulo.  

Várias rodovias ligam Piracicaba a diversas cidades paulistas, tais como a 

Rodovia Luiz de Queiroz, a Rodovia Cornélio Pires e a Rodovia do Açúcar. Em 

processo de aglomeração urbana, está inserida em um importante entroncamento 
rodoviário do Estado, possuindo fácil acesso ao Porto de Santos, Grande São 
Paulo, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, regiões Nordeste, Noroeste e 

Central.  
No início do século XXI, o município vem registrando bons índices de 

desenvolvimento, recuperando áreas degradadas e apostando na biotecnologia e 
produtos de exportação para o seu desenvolvimento futuro. 

Porém, no século XX, Piracicaba passou por momentos difíceis, começou a 

entrar em uma longa estagnação e leve decadência, que atingiria a cidade durante 
boa parte deste século. Com o fim do ciclo do café e a queda constante de preços 

da cana-de-açúcar, a economia piracicabana começou a se estagnar. Na tentativa 
de reversão do cenário, a cidade tornou-se uma das primeiras a se industrializar 
no país, com a abertura de plantas fabris ligadas ao setor metal-mecânico e de 

equipamentos destinados a produção de açúcar. A industrialização, ainda muito 
baseada no ciclo da cana-de-açúcar, impediu a queda maior da cidade, mas não a 

Imagem 152: Mapa localizando a cidade de Piracicaba | SP   
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Piracicaba) 
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estagnação. A partir da segunda metade do século XX, a cidade passou a 
enfrentar mais uma dificuldade para o seu desenvolvimento: o crescimento da 
cidade de Campinas e seu entorno (atual Região Metropolitana de Campinas). 

A partir da década de 1970, foram tomadas iniciativas para alavancar a 
economia piracicabana. Foi construída a Rodovia do Açúcar, ligando a cidade à 

Rodovia Castelo Branco, o que serviria como uma nova rota de escoamento da 
produção, bem como a garantia de manutenção da influência de Piracicaba na 
microrregião de Capivari. A Rodovia Luiz de Queiroz é duplicada até a Rodovia 

Anhanguera, melhorando o acesso à cidade e a ligando com a principal rodovia do 
Interior de São Paulo. Foram criados distritos industriais e novas empresas 

chegam à cidade. Paralelamente, o Pró-Álcool modernizou o cultivo da cana-de-
açúcar e ajudou a revigorar a produção canavieira. 

Dessa maneira, a cidade conseguiu se manter na posição de segunda maior em 

população, terceira maior em economia na Região Administrativa de Campinas 
(superada apenas por Campinas e Jundiaí) e se manter como um dos maiores 

polos produtores de açúcar e álcool do mundo, além de contar com um importante 
centro industrial e diversas universidades. 

 

Listamos agora as escolas estudadas: 
 

1. EM Professor João Batista Nogueira (Municipalizada) 
Rua Nossa Senhora do Carmo, 298 – Santa Teresinha 
Executor: DOP 

 
2. EE Professor Carlos Sodero 

Rua 11, 87 – Boa Esperança 
Executor: DOP 

 

A cidade de Piracicaba está situada no vale do Rio Piracicaba, que a divide em 
duas grandes regiões, Norte e Sul, e, consequentemente, apresenta relevo 

predominantemente de áreas acidentadas, sendo que a depressão é maior na 
parte central de seu território. Com uma malha urbana ortogonal, a implantação 
de edificações tipo acaba sofrendo algumas modificações: rotacionamentos, uso 

de pilares, aterro e criação de platôs. As escolas Professor João Batista Nogueira e 
Professor Carlos Sodero, estudadas na cidade, mostram esse tipo de implantação 

utilizada em cidades com relevo acidentado, caso também da cidade de São 
Carlos. 

A implementação das escolas na periferia da cidade também nos apontou uma 
tendência do Plano de Ação, de busca pelo atendimento de uma demanda nos 
bairros afastados do centro da cidade, este já servido por inúmeras escolas, que 

também, por sua vez, acabam por utilizar-se do PAGE para requalificar sua 
estrutura antiga, através de reformas e melhorias na edificação existente, como já 

visto também nas cidades de Araraquara e Araras. 
Aqui, trazemos escolas que contaram com o Departamento de Obras Públicas 

(DOP), não mais o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), para 

o financiamento de suas obras, o que deixou evidente um conflito existente entre 
os arquitetos e engenheiros deste orgão: a manutenção de uma arquitetura 

eclética versus a adequação a uma arquitetura já utilizada e estabelecida como 
pioneira, a moderna. Além disso, a falta de acesso aos arquivos deste orgão foi 
dificultada e, por esse motivo, os processos não puderam ser consultados e as 

plantas foram obtidas na Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 
ficando a cargo apenas da pesquisadora interpretações, aproximações e possíveis 

As escolas analisadas, Piracicaba-SP | 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_do_A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capivari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Luiz_de_Queiroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anhanguera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anhanguera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa


 166 

paralelos que se mostraram pertinentes, porém embasados na pesquisa 
bibliográfica e acúmulo de conhecimento da mesma, bem como das visitas in loco. 

 

 

 

  

1 . . 2 

Rodovia do Café 

Rodovia Luiz de Queiroz 

Rodovia Cornélio Pires 

Rio Piracicaba 

NORTE 

SUL 

Imagem 153: Mapa da cidade de Piracicaba | SP   
(Fonte: Google Earth) 

Rodovia 
Geraldo de Barros 

Rodovia 
Hermínio Petrin  

As escolas analisadas, Piracicaba-SP | 



 167 

As escolas 
 

7.3.1. Escola Municipal João Batista Nogueira 

Localização  Rua Nossa Senhora do Carmo, 298 -- Santa 

Teresinha 

Executor DOP 

Início do Contrato Novembro/1957 

Início da Obra Nada consta 

Finalização da obra 1959 

Tipo Nada consta 

Arquiteto Nada consta 

 
 

 
 

  

Av. Primeiro de Agosto, 
continuação da Rodovia Geraldo 

de Barros  

Imagem 154: Mapa da cidade de Piracicaba | SP , destaque para a EM Professor 
João Batista Nogueira.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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Na cidade de Piracicaba, SP nos deparamos com edificações executadas pelo 
Departamento de Obras Públicas, o DOP. Na Escola Professor João Batista 
Nogueira, hoje municipalizada, notamos um conflito no momento de projetar a 

edificação: moderna, porém com resquícios de uma arquitetura eclética, até então 
feita por este órgão e seus arquitetos. Neste momento, acreditamos que o DOP 

encontrava-se num momento de transição, em que suas edificações mostravam-
se ligadas a uma arquitetura moderna, em voga na época e “exigida” pelos 
prefeitos municipais, mas, talvez em função dos próprios arquitetos que ali 

trabalhavam e sempre projetaram uma arquitetura eclética, com indícios desta. 
Na implantação da edificação notamos uma rotação do bloco da escola, 

justamente para seguir as curvas de nível que se apresentavam no terreno, desta 
forma, ficou mais confortável a movimentação de terra que se fez necessária. 

A escola é composta por um bloco que abriga todas as funções. Dividido em 

dois pavimentos: no térreo, depois de subir uma escada composta por seis 
degraus, que marcam a entrada da edificação, chegamos a um pequeno Hall para 

em seguida atravessarmos a porta; em frente, diretoria e portaria; à direita, salas 
de aula e sala de professores; à esquerda, galpão com sanitários de alunos e 
cozinha. No primeiro pavimento salas de aula, biblioteca, gabinete dentário e 

secretaria, com os dois últimos fazendo uso de uma pequena sacada.    
Em um primeiro olhar, o acesso e a simetria da edificação diferem daquelas 

executadas pelo IPESP. Ao entrar na edificação, um tanto “pesada” para ser 
rotulada como moderna, depara-se com uma distribuição interna que não traz 
inovações ou rupturas, porém possuem qualidade organizacional, já que a o 

silêncio requerido pelas salas de aula foi encontrado no primeiro pavimento, 
enquanto os atendimentos que demandam grande ruído foram, em sua maioria, 

colocados no térreo.  
Sua fachada possui uma composição marcada por dois blocos em planos 

diferentes, o bloco da frente, simétrico, possui um centro organizador, nele está a 

sacada e o nome da escola, à direita e à esquerda, aberturas equivalentes; e o 
bloco detrás, marcado pela horizontalidade e por cheios e vazios.  

Com vigas e pilares aparentes, fica clara a estrutura independente da vedação, 
que se choca com o restante da edificação, totalmente simétrico e com vãos de 
aberturas regulares. 

Inicialmente foi projetada para abrigar 6 salas de aula: 2 no térreo e 4 no 
primeiro pavimento, porém foi planejada a expansão desta escola, com acréscimo, 

no primeiro pavimento de 2 salas de aula, construídas, através do CONESP, em 09 
de março de 1977. Juntamente com essa ampliação, foi criado uma anexo que 

abrigou outras 2 salas de aula, totalizando 4 salas de aula, duas planejadas e 
outras duas improvisadas, o que contribui para a descaracterização, frente ao 
projeto original, da Escola Municipal Professor João Batista Nogueira. Outras 

intervenções, como a ampliação do galpão, comprometeu a edificação, assim 
como a sua cor e a manutenção dos seus espaços.  

Seguindo uma módulo de 1,80 m e utilizando blocos de concreto para a 
construção da edificação, temos, pelo DOP, uma preocupação constante em seguir 
essa metodologia de trabalho, utilizando blocos de salas de aula, circulação, 

sanitários e depósitos dentro deste modelo. No entanto, pela dificuldade de 
adaptar todos os espaços dentro de uma medida pré-estabelecida, fica claro que 

em muitos momentos essa dimensão é quebrada. 
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Imagens 156, 157 e 158: Anexo, extensão do galpão coberto e falta de 
manutenção da edificação. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Imagem 155: A preocupação, durante o processo projetual, com a manutenção do 
módulo. 
(Fonte: FDE) 
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O prédio, atualmente 

em reforma, está em 
estado de conservação 

ruim, com alguns de 
seus acabamentos 

comprometidos, assim 
como seu volume 
exterior.  

 

Imagem 159: Edificação escolar em mau estado de conservação. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Acesso 

Ampliação: 

4 salas de aula 

Imagem 160: Implantação. 
(Fonte: FDE) 
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Imagem 161: Planta, localizando ampliação prevista em projeto. 
(Fonte: FDE) 
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Imagem 162: Fachada de acesso. 
(Fonte: FDE) 

Imagem 163: Fachada posterior. 
(Fonte: FDE) 

Imagem 164: Corte Transversal. 
(Fonte: FDE) 

Imagem 165: Fachadas laterais. 
(Fonte: FDE) 
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Imagens 166 e 167: Acesso. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Imagens 168 e 169: Galpão e sua continuação, feita posteriormente. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Imagens 170 e 171: Circulação que dá acesso às salas de aula e galpão. 
(Fonte: LIMA, 2012) 
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7.3.2. Escola Estadual Carlos Sodero 

Localização  Rua 11, 87 -- Boa Esperança 

Executor DOP  

Início do Contrato Novembro/1957 

Início da Obra Nada consta 

Finalização da obra 1959 

Tipo Nada consta 

Arquiteto Nada consta 

 

 
 

 
 

  

Imagem 172: Mapa da cidade de Piracicaba | SP , destaque para a EE Carlos 
Sodero.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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Também executada pelo Departamento de Obras Públicas, a Escola Estadual 
Carlos Sodero foi implantada com uma rotação, seguindo as curvas de nível do 
terreno e criando diversos platôs, que abrigam os 4 blocos que juntos constituem 

a escola em questão. Localizada na periferia de Piracicaba, em terreno reduzido e 
por não contemplar condições para a sua ampliação, os usuários da escola 

adaptaram espaços, subdividindo os existentes ou utilizando-se das pequenas 
áreas livres, com isso,  dando lugar a novas salas.  

A escola é formada por 4 blocos implantados em 3 platôs distintos, ligadas 

através de escadas, rampas e galerias que circundam todos os prédios.  
O programa, mínimo, abriga apenas as salas de aula e uma pequena parte 

administrativa, em que encontramos apenas a Administração e Sanitários, outros 
espaços destinados a professores, secretaria, diretoria, depósito e almoxarifado, 
não foram previstos, sendo improvisados durante a ocupação e utilização da 

edificação. Os alunos, seguindo aquilo que já vinha sendo implantado, encontram, 
em frente às salas de aula um pátio descoberto para contemplação, que não pode 

ser usado devido a declividade do terreno. O único espaço para encontro e 
sociabilidade é o Centro Comunitário, que atende aos alunos, funcionários e a 
comunidade, mas não possui nenhum função pré-determinada em projeto, 

configura-se como um espaço multiuso, que foi apropriado por seus usuários. 
A circulação é confusa e difícil de ser compreendida em uma primeira visita. O 

acesso principal é feito entre os Blocos 1 e 2. O acesso a esses blocos é direto. Já 
para o Bloco 4, é necessário contornar o Bloco 2 e descer uma escada; a 
Administração é ainda pior, chega-se ao Bloco 4 para em seguida subir novamente 

uma escada em novo ponto. Ainda existe um acesso, destinado aos alunos, que 
alcança o Bloco 2, para então descer uma escada e chegar ao Bloco 4, porém, 

pela falta de controle gerada nesse acesso, também pela diferença de níveis, ele 
não é utilizado. 

A fachada externa dos volumes está preservada, ainda que apresente 

modificações em seu material de revestimento, como pintura de blocos de 
concreto na cor verde, colocação de grades de proteção, pastilhas ladeando as 

áreas molhadas na cor azul.  
Os ambientes internos, por terem se adaptado para o acréscimo de funções não 

planejadas, sofreram bastante adaptações. A área administrativa foi reestruturada 

para abrigar outros espaços relacionados com a administração, como Sala de 
Diretoria, Secretaria, Sala de Coordenação, Sala de Professores e Depósito. 

Algumas coberturas, não previstas em projeto, foram criadas, abreviando o 
percurso de acesso entre blocos. 

O módulo, mais uma vez, é levado em consideração no projeto da escola Carlos 
Sodero, porém, neste caso, não é quebrado em nenhum momento, mantendo-se 
sempre o 1,80 m em todos os espaços projetados.  
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Acesso Alunos 

(DESATIVADO) 
Acesso Geral 

Imagem 173: Implantação.  
(Fonte: FDE) 

Imagem 174: Corte Transversal: estudo volumétrico levando em consideração o 
terreno.  
(Fonte: FDE) 
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Imagem 175: Corte Longitudinal pelos Blocos 2 e 3: estudo volumétrico levando em 
consideração o declive do terreno.  
(Fonte: FDE) 

Imagem 176: Fachada.  
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 177 e 178: Acesso e pátio de acesso descoberto.  
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagem 179: Pátio com cobertura interligando Bloco 2 e 1.  
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 180, 181 e 182: Pátio descoberto em nível diferente da dos blocos.  
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 183 e 184: Pátio entre blocos, rampa, muro de arrimo e escada. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

As escolas analisadas, Piracicaba-SP | 



 179 

   
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 

  

Imagens 185 e 186: Platôs. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 187 e 188: Galeria interligando blocos e área de estar em “sobra”. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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7.4. Rio Claro 
 
População: 
1940: 47.287 habitantes 

            -0,4% 
1950: 47.073 habitantes 

             27% 
1960: 59.843 habitantes 

            180% 
2012: 167.772 habitantes 
 

  
 
 

 
A cidade de Rio Claro foi fundada em 10 de junho de 1827, está localizada a 

190 Km da capital São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 

170 mil habitantes. Apesar de possuir uma estrutura industrial baseada na 
agroindústria, também representada pelo cultivo e colheita de cana-de açúcar, 

cítricos e pastagens que se iniciou logo no início do século XX, Rio Claro, 
juntamente com outras cidades limites a ela, formam um grande polo cerâmico. 

De acordo com a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer) 
são 48 indústrias no total. Destaca-se também pela diversidade de produtos 
industrializados onde os principais são: fibras de vidro, tubos e conexões de PVC, 

eletrodomésticos da linha branca, produtos químicos leves, metalúrgicas, cabos 
para indústrias, peças de autos, papelão ondulado e pardo compacto, 

estamparias, agroavícolas, nutrição de animais e artefatos de borrachas especiais, 
divergindo, desta maneira, das outras cidades aqui estudadas. 

As principais rodovias que cortam o município são Rodovias SP-127 – Rodovia 

Fausto Santomauro, interliga Rio Claro a Piracicaba; SP-191 – Rodovia Wilson 
Finardi, interligando Rio Claro a Araras, com entroncamento para a Via 

Anhanguera; a SP-310 – Via Washington Luís, rodovia de maior importância para 
a cidade, fazendo a ligação com o sistema Anhanguera-Bandeirantes e, 
finalmente, a SP-316 – Rodovia Constante Peruchi, que interliga Rio Claro a Santa 

Gertrudes e Cordeirópolis, todas destacadas em preto na Imagem 190 do mapa 
da cidade de Rio Claro. 

 

Imagem 189: Mapa localizando a cidade de Rio Claro | SP   
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/RioClaro) 
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As escolas implantadas pelo Programa de Ação e estudadas nesse momento são 
as listadas a seguir: 

 

1. EE Professor Marciano de Toledo Piza 

Av. Navarro de Andrade, 139 – Cidade Nova 
13 506-820 

Processo: 8.695/60 
Executor: IPESP 
  

2. Escola Professora Diva Marques Gouvêa   
Municipalizada 

Avenida da Saudade, 399 – Consolação 
13500-300 
Processo: 7.435/60 

Executor: IPESP 
 

3. Escola Monsenhor Martins  
Municipalizada 
Av. 36, 717 – Vila Operária 

Processo: 7.204/61 
Executor: IPESP 

 
4. Escola Professora Djiliah Camargo de Souza  
Municipalizada 

Rua 4, 1098 – Vila Alemã 
Processo: 45.574/61 

Executor: IPESP 
 

Com uma malha urbana totalmente regular, em que as ruas são totalmente 
numeradas, reforçando a ideia de uma malha quadriculada, notamos a existência 
de uma linha que divide a cidade em duas áreas: a Oeste e a Leste. A primeira, a 
Oeste, é caracterizada pela presença de uma malha urbana regular. Já a Leste, a 

segunda área, ainda ortogonal, porém apresentando uma  suave rotação em 
relação a primeira. A divisão destas áreas é feita pelo antigo pátio ferroviário e 

sua continuação a Norte e a Sul, a Av. Brasil e a Estação Ferroviária, hoje 
transformada em Estação Rodoviária. Assim como na cidade de Araraquara, um 
lado, nesse caso o Oeste, é o mais antigo e acumula as atividades mais 

importantes da cidade de Rio Claro. Nessa linha que divide a cidade, alguns 
serviços e comércios se acumulam, assim como as escolas implantadas pelo Plano 

de Ação.  
Dentro dessa malha urbana algumas quadras se transformam em áreas verdes 

constantemente, como é o caso do Lago Azul, importante ponto referencial e de 

lazer para a população. Dessa maneira, aproximando-se novamente da cidade de 
Araraquara, Rio Claro se mostra uma cidade extremamente “verde” e com um 

relevo  suavemente ondulado, que se adequa perfeitamente ao seu traçado 
urbano.  

A pulverização de escolas por toda a extensão desta importante linha que 

secciona a cidade, bem como a sua relação com a comunidade e as áreas de lazer, 
reforçam a ideia do PAGE de modernização e busca de progresso, assim como a 

busca por melhoria no ensino e implantação de infra-estrutura e educação.  
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4 . 

Rodovia Washington Luís 

LESTE OESTE 

Imagem 190: Mapa da cidade de Rio Claro | SP   
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Lago Azul 

Antigo Pátio 
Ferroviário 

Estação Rodoviária, antiga 
Estação Ferroviária 

Av. Brasil 

. 1 
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2 

. 

. 

As escolas analisadas, Rio Claro-SP | 



 183 

As escolas 
 

7.4.1. Escola Estadual Professor Marciano de Toledo Piza 

Localização  Av. Navarro de Andrade, 139 -- Cidade 

Nova 

Processo  8 695 

Executor IPESP  

Início do Processo  27/fevereiro/1960 

Início da Obra Autorizada pelo Governador em 

11/maio/1960, porém só iniciada em 

março/1961 

Finalização da obra 30/setembro/1961 

Tipo II-R, com 10 salas de aula e previsão 

de ampliação 

Arquiteto Plínio Croce 

 

 
 

 
 

 

 

Imagem 191: Mapa da cidade de Rio Claro | SP, destaque para a EE Professor 
Marciano de Toledo Piza.  
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Imagem 192: Croqui de Localização da EE 
Professor Marciano de Toledo Piza. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 8 695, 1960) 
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O então chamado Grupo Escolar do Bairro do Bonfim, hoje Escola Estadual 
Professor Marciano de Toledo Piza, foi construído em terreno doado pela Prefeitura 
Municipal de Rio Claro ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. O 

terreno com área de 4.256 m2, plano e bem situado foi declarado totalmente 
adequado ao fim a que se destinava pelo Delegado de Ensino Oscar Rangel de 

França em 23 de Fevereiro de 1960. 
Este terreno foi parte de uma área de 2.450,3184 ha doada à Prefeitura 

Municipal pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro,  e que compreendia os 

lotes de 1 a 25, da quadra E, do loteamento Vila Horto Florestal. 
 

 

Notamos que a área doada ao IPESP está localizada em terreno com formato 
triangular, ladeada pelo Parque Manancial, hoje Floresta Edmundo Navarro de 

Andrade, em verde na Imagem 193, e Indústrias Matarazzo, hoje Shopping 
Center Rio Claro, em vermelho na mesma imagem acima, no Bairro Vila Horto 

Florestal.  
 

Imagem 193: Área doada pela Cia Paulista de Estradas de Ferro com destaque para 
a área destinada à EE Professor Marciano de Toledo Piza e a Casa da Lavoura em 
terreno de formato triangular. 
(FONTE: Arquivo IPESP, Processo 8 695, 1960) 

Local destinado à 

EE Professor 
Marciano de Toledo 
Piza Local destinado à 

Casa de Lavoura 
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Através da Lei no 663, de 12 de março de 1960, ficou a Prefeitura autorizada a 

assinar contrato de empreitada com o Instituto de Previdência do Estado de São 
Paulo, para a construção do prédio escolar em questão.  

Em 11 de maio de 1960 foi recebida a autorização do Governador Carlos 
Alberto Carvalho Pinto para o início das obras no terreno doado. 

 

 
 

 
 
 
 

Escola Estadual: 

 

Lote           Áreas 
 

09            434 m2 
10            372 m2 

11            376 m2 

12            398 m2 
13            331 m2 

14            352 m2 
15            352 m2 

16            331 m2 

17            398 m2 
18            376 m2 

19 (Parte) 472 m2 
20 (Parte)   64 m2 

 
TOTAL   4.256 m2 

 

 
 

Casa da Lavoura: 

 

Lote           Áreas 
 

01            447 m2 
02            270 m2 

25            270 m2 

03 (Parte) 106,5 m2 
24 (Parte) 106,5 m2 

 
 

 

 
 

 
 

 
TOTAL   1.200 m2 
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Imagem 194: Aproximação de área doada pela Cia Paulista de Estradas de Ferro com 
destaque para a área destinada à EE Professor Marciano de Toledo Piza e a Casa da Lavoura 
em terreno de formato triangular. 
(FONTE: Arquivo IPESP, Processo 8 695, 1960) 

“Despacho do Sr. Governador: 

IPESP-Nada a opor, uma vez 
que a secretaria da Educação 

está de acordo”. 

Imagem 195: Carta do Governador autorizando o início da obra e aproximação da sua 
assinatura. 
(FONTE: Arquivo IPESP, Processo 8 695, 1960) 
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Em 21 de julho de 1960 ficou autorizada a execução do projeto pelo arquiteto 
Plínio Croce, que recebeu a quantia de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), 
determinada pela tabela aprovada pelo governando Carlos Alberto A. de Carvalho 

Pinto, a saber: 
 

1. O valor do projeto para obras com valor inferior a Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros) é de 3,5% do valor total da obra; 

2. Para obras cujo valor variava entre Cr$ 10.000,00 (dez mil 

cruzeiros) e Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), a porcentagem variava 
entre 3,5% a 2,4%. Porém, nunca ultrapassando Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil 

cruzeiros); 
3. No projeto deveria constar: plantas, detalhes de estrutura, cortes, 

fachadas, detalhes de telhado, de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, 

locação com indicação de movimento de terra e outros elementos que o arquiteto 
e o Instituto julgassem convenientes para a execução da obra; 

4. Os projetos deveriam ser entregues em original transparente, uma 
cópia transparente, uma cópia comum, memorial arquitetônico detalhado; 

5. O arquiteto deveria fiscalizar a execução do projeto. 

 
O projeto desta escola deveria seguir o Programa e as especificações das 

escolas de Tipo II-R, ou seja, com inicialmente 8 salas de aula e projeto de 
ampliação futura, totalizando 10 salas de aula. 

Com base no que foi fornecido, formulou-se o orçamento para a construção da 

obra escolar, adotados os preços unitários vigentes na Seção IP-95-RI de então: 
 

Prazo de Conclusão: 8 meses. 
 
 

 
Com orçamento autorizado pelas Seções do IPESP pertinentes, a empreiteira, 

no caso a Prefeitura Municipal de Rio Claro e seu prefeito Francisco Scarpa, e o 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), através de seu 
presidente substituto Álvaro César de Mattos, assinaram contrato em que 

estabeleceram vínculo de empreitada para a construção da Escola Estadual 
Professor Marciano de Toledo Piza em 12 de setembro de 1960. 

Apesar da pressa que existia para o andamento e a finalização das obras no 
prazo entre os anos de 1959 e 1963, em 26 de Outubro de 1960 e em 23 de 
novembro deste mesmo ano, nas primeiras vistorias realizada nas obras da Escola 

Estadual em questão, notou-se que a construção não havia sido iniciada, para 
espanto do Instituto. 

Ambiente Área Valor /m2 Total 

Prédio 818,70 m2 Cr$ 6 050,00/m2  Cr$ 4.953.135,00 

Passagem 48,00 m2 Cr$ 4030,00/m2 Cr$ 193.440,00 

Galpão 459,40 m2 Cr$ 3 025,00/m2  Cr$ 1.389.685,00 

Muros 184,00 m Cr$ 1 250,00/m Cr$ 230.000,00 

Cimentado      72,00 m2 Cr$350,00/m2  Cr$ 25.200,00 

Total Cr$ 6.791.460,00 

Portaria no G.P.11-60 Cr$ 791.500,00 

Projeto 3,5% Cr$ 237.702,50 

Total Geral Cr$ 7.029.202,50 

Tabela 8: Planilha orçamentária. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 8 695, 1960) 
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Em carta ao Instituto, o prefeito da cidade de Rio Claro, justificou a demora no 
início das obras ao fato de os serviços de terraplanagem e drenagem, então 
executados pela Companhia Agrícola, Imobiliária e Colonizadora - CAIC, estarem 

exigindo além do tempo necessário e esperado para os terrenos das obras da 
Escola Estadual Professor Marciano de Toledo Piza e na Casa da Lavoura, ambos 

do Plano de Ação. Portanto, a obra já estaria atrasada, exigindo um prazo maior 
para a sua conclusão.  

A Companhia CAIC, sabendo da vistoria feita pelo engenheiro do Instituto e da 

sua conclusão, enviou comunicado através de seu superintendente Prudente 
Sampaio, em que descreveu os serviços já executados: construção de galeria e de 

vala que atravessava os terrenos, destinadas ao escoamento das águas pluviais, 
seguido de aterramento e consequente liberação para o início das obras. 

Juntamente a isso, foi enviado pedido de reajuste no valor total da obra de 

35%, tendo em vista os reajustes dos níveis salariais da época.  
Em 13 de março de 1961, ainda sem ter sido a obra iniciada, o Engenheiro do 

IPESP Domingos Paiva Greco estipulou um prazo de trinta dias para o início da 
mesma, sugerindo a rescisão de contrato e posterior abertura de concorrência 
pública caso a determinação não fosse cumprida. Porém, em 24 de abril de 1961, 

já haviam sido executadas as obras de fundação, respaldada e com 
impermeabilização executada. 

O reajuste do valor da obra, pedido pelo prefeito Francisco Scarpa, foi 
autorizado em 20 de junho de 1961 no valor de Cr$ 2.377.025,00 (dois milhões, 
trezentos e setenta e sete mil e vinte e cinco cruzeiros). 

Até 28 de agosto de 1961 a obra transcorreu normalmente, com prazos dentro 
do especificado, porém nesta data, a direção técnica da obra da Escola Estadual 

Professor Marciano de Toledo Piza passou para o Engenheiro Marco Antonio 
Padula, devidamente registrado no Instituto, sob o número de ordem CP 71, folha 
71, do livro de Registro no 1, que o habilitava a construir obras deste Instituto. 

A obra foi concluída no mês de Setembro de 1961, com “Habite-se” liberado em 
30 de Setembro e vistoria dia 5 de Outubro deste mesmo ano. Como de praxe, 

após 60 dias, foi feita vistoria e constatado, após inauguração e ocupação do 
prédio, bom estado de conservação, podendo, desta forma, a Prefeitura receber a 
8a e última parcela do contrato estabelecido entre Prefeitura Municipal de Rio 

Claro e Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 
 

 
 
 

Imagem 196: Habite-se. 
(FONTE: Arquivo IPESP, Processo 8 695, página 100, 1960) 
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Desta forma, em 4 de Abril de 1962, foi firmado contrato para locação ao 
Governo do Estado de prédio escolar de propriedade do Instituto, com valor 
mensal de aluguel de Cr$ 93.835,00 (noventa e três mil e oitocentos e trinta e 

cinco cruzeiros), com prazo mínimo de permanência de 5 anos contados a partir 
de 1o de Fevereiro de 1962 até 31 de Janeiro de 1967. Após término do contrato 

de locação, o prédio escolar foi comprado pela Fazenda Pública do Estado.  

 
 

Acesso 

Acesso 

Imagem 197: Implantação. 
(FONTE: Arquivo FDE) 
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Imagem 198: Planta. 
(FONTE: Arquivo FDE) 
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Legenda: 
 

1. Sala de aula; 

2. Sanitário feminino; 
3. Sanitário Masculino; 

4. Cantina; 
5. Galpão; 
6. Sanitário Funcionários; 

7. Cozinha; 
8. Palco; 

9. Despensa; 
10. Circulação externa; 

 

 

Especificações e condição atual: 
 
Em um prédio térreo, com, inicialmente, 10 salas de aula assoalhadas, e após 

ampliação 16 salas, hall e administração com piso de tacos, forro de Eucatex, 
sanitários e cozinha com piso de cerâmica vermelha e azulejos a 1,50m, pia em 

pedra mármore, cobertura com telhas de fibro-cimento e galpão cimentado com 
tesouras aparentes, a edificação escolar tem um programa que está dividido em 3 
blocos com funções bem determinadas, no Bloco 1 encontramos as funções 

relacionadas ao atendimento ao público, como a portaria, galpão e sanitários; no 
Bloco 2, as salas de aula e no Bloco 3, construído posteriormente durante segunda 

ampliação, outras 2 salas de aula, sanitário e cozinha. 
Hoje totalmente murada, a escola buscou a abertura para a rua e para a área 

livre, através do uso de elementos vazados, que no acesso descortina o pátio 

descoberto, e passagens, como a do galpão, que se estendem para a área verde 
adjacente ao Bloco 1, reforçando o ideal de integração entre escola, cidade e 

comunidade. A interligação entre os blocos 1 e 2, se dá através de circulação 
coberta por entre o pátio descoberto, que acaba por guiar até pontos de dispersão 
do Bloco 1, como a portaria, o galpão e a circulação interna ao bloco. 

A escola foi pouco modificada, porém no centro do pátio descoberto foi 
construída um bloco sextavado, que prejudica a visualização e descaracteriza o 

projeto original. 
 

      

11. Circulação; 

12. Sala de professores; 
13. Secretaria; 

14. Gabinete dentário; 
15. Biblioteca; 

16. Almoxarifado; 
17. Portaria; 
18. Auxiliar diretor; 

19. Diretoria; 

20. Coordenador pedagógico. 

Imagem 199: Vista externa: 
muro. 
(FONTE: LIMA, 2011) 
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Imagens 200 e 201: Acesso, com elemento vazado que possibilita a visualização do 
pátio descoberto e pátio com detalhe de banco em concreto. 
(FONTE: LIMA, 2011) 

Imagens 202 e 203: Pátio bloqueado por bloco construído. 
(FONTE: LIMA, 2011) 

Imagem 204: Pátio entre galpão e salas de aula. 
(FONTE: LIMA, 2011) 
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Imagens 205, 206 e 207: Vista do galpão a partir do pátio, circulação coberta, galeria 
de acesso às salas de aula, com estrutura independente, e palco. 
(FONTE: LIMA, 2011) 

Imagens 208 e 209: Vista interna: Bloco 1, administrativo. 
(FONTE: LIMA, 2011) 
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7.4.2. Escola Municipal Professora Diva Marques Gouvêa 

Localização  Av. da Saudade, 399 -- Consolação 

Processo  7 435 

Executor IPESP  

Início do Processo  19/fevereiro/1960 

Início da Obra 11/julho/1960 

Finalização da obra 11/janeiro/1961 

Tipo I-R, porém, já inicialmente, com 8 

salas de aula. Nunca apresentando, nem 

em projeto, apenas 4 salas. 

Arquiteto Seção IP-92. Adaptação 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Imagem 210: Mapa da cidade de Rio Claro | SP, destaque para a EE Diva Marques 
Gouvêa. 
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Imagem 211: Croqui de Localização da EE 
Diva Marques Gouvêa. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 435, 1960) 
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A Escola Estadual Diva Marques Gouvêa, então chamada de Grupo Escolar do 

Bairro do Estádio, foi construída em terreno doado, em 1960, pela companhia 

Cervejaria Caracu, representada pelos seus diretores Nicolau Scarpa Junior e 
Contabele Botelho Comenali, à Prefeitura Municipal de Rio Claro, através de seu 

prefeito Francisco Scarpa, que autorizado pela Lei no 627, de 25 de Maio de 1959, 
e Decreto no 443, de 25 de Setembro de 1959, aceitou a permuta feita entre 
ambos. O terreno em questão fazia divisa, pela frente, com a Avenida da 

Saudade, medindo 87,10 m; nos fundos, com 87,07 m, com a Avenida 23; pelo 
lado direito de quem olha para o referido terreno, medindo 70,00 m, com a Rua 

11 e do lado esquerdo, com 70 m, com a Rua 10, totalizando uma área de 
6.097,00 m2. 

Em 13 de fevereiro de 1960 foi promulgada pela Câmara Municipal de Rio Claro 

a Lei no 659, que autorizava o prefeito municipal Francisco Scarpa a doar ao 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo o terreno descrito acima para 

construção escolar e firmar contrato de empreitada com o mesmo Instituto. 
Oscar Rangel de França, então Delegado de Ensino, declarou em 23 de 

fevereiro de 1960, que o terreno doado para a construção escolar prestava-se 

perfeitamente ao fim a que se destinava. Atestava ainda, que a população escolar 
era suficientemente grande e o funcionamento deste estabelecimento atenderia 

aos interesses do ensino.  
Desta forma, após análise e liberação do Engenheiro do IPESP, o Sr. 

Governador, conforme  constava do Expediente GE/2662/60-Planco de Ação-

IPESP, autorizou a construção da escola, localizada no Bairro do Estádio. 
 

 

Foi autorizado pelo 
Sr. Governador, 

conforme consta do 
Expediente 
GE/2662/60-Plano 

de Ação-IPESP, a 
construção do 

Grupo Escolar do 
Bairro do Estádio, 
da P.M. de Rio 

Claro. 

Tipo I-R. 

Imagem 212: 
Autorização do 
Governador. 
(Fonte: Arquivo IPESP, 
Processo 7 435, 1960) 
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O projeto do prédio escolar foi apenas uma adaptação do projeto da Escola 
Estadual de Artur Nogueira, então denominado Grupo Escolar Engenheiro Coelho, 
demonstrando outro tipo de processo projetual executado pelo Instituto, em que a 

Seção IP-95 determina, depois de busca em sua biblioteca, a execução de uma 
obra que já foi implementada em outra cidade, com isso ganhando tempo e 

economias, já que o projeto e o orçamento estão quase que finalizados, ficando a 
cargo dos engenheiros e arquitetos do Instituto apenas a implantação em novo 
terreno, sem a contratação de um arquiteto ou a monopolização do grupo de 

arquitetos do Instituto, este acaba por implantar uma quantia maior, de forma 
mais rápida, de equipamentos públicos. 

 

 
 
 

 

Administração 

 Salas 

 de 
 Aula 

Galpão 

Imagem 213: Planta de cobertura do Grupo Escolar Engenheiro 
Coelho. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 435, 1960) 
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Assim como na previsão de adaptação do projeto do então chamado Grupo 
Escolar do Bairro dos Alemães, em Piracicaba, para a Escola Estadual Dorival 
Alves, em Araraquara, foi encontrado no Arquivo do IPESP apenas a planta de 

cobertura e a determinação geral para cada bloco: Administração, Galpão, Salas 
de Aula e Área Verde. 

 

 
 
Para e execução do prédio escolar foi elaborada a seguinte tabela orçamentária 

pelo engenheiro Danton P. Abreu: 
 

 
 
 
Com prazo determinado de 6 meses para a conclusão da obra, o presidente do 

IPESP, Francisco Morato de Oliveira autorizou a importância requerida pelo 
Engenheiro Chefe Anthero Vieira Machado, quando, finalmente puderam ser 

iniciadas as obras. 
Em 13 de setembro de 1960 foi designado pela Prefeitura, para fiscalização e 

execução do prédio escolar, o Engenheiro Civil e Eletricista Marco Antonio Padula, 

que ao analisar as plantas e detalhes para a execução do prédio constatou que o 
cálculo estrutural da cobertura não apresentava condições de estabilidade, sendo 

assim, não podia ser executado. Sugerindo, após recalculada a estrutura, a 
aprovação das novas dimensões das vigas, terças e caimento do telhado, bem 
como, o consequente aumento do preço do orçamento. Além disso, em 09 de 

dezembro de 1960, também contatou-se a falta no projeto enviado pelo IPESP à 
Prefeitura de Rio Claro, de serviço indispensável para o bom funcionamento do 

prédio escolar, a execução de caixa d’água subterrânea, sem a qual a água não 
teria pressão suficiente para alcançar a laje de forro. Juntamente com a caixa 

d’água seria necessária a instalação da canalização da Rua até esta e desta até as 
caixas superiores e um conjunto de motor-bomba  de ¼ HP monofásico com o 
embutimento das respectivas instalações. 

Ambiente Área Valor /m2 Total 

Prédio 486,00 m2 Cr$ 6.050,00/m2  Cr$ 2.940.300,00 

Galpão 390,00 m2 Cr$ 3.025,00/m2 Cr$ 1.179.750,00 

Passeios 335,00 m2 Cr$ 350,00/m2  Cr$ 11.725,00 

Fêchos 260,67 m Cr$1.250,00/m  Cr$ 325.837,50 

Total Cr$ 4.457.612,50 

Portaria no G.P.11-60 Cr$ 4.457.600,00 

Bairro do Estádio – 

Adaptação do proj. de 
Artur Nogueira (GE de 

Eng. Coelho) 

Imagem 214: Carimbo. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 435, 1960) 

Tabela 9: Orçamento. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 435, 1960) 
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Em resposta a esse pedido de reestruturação da planta técnica da escola, foi 
enviada em 13 de dezembro de 1960, pelo Engenheiro do IPESP Virgílio 
Malacarne, uma carta em que foi reforçada a exatidão dos primeiros dados e 

cálculos enviados à Prefeitura, inclusive baseando-se no então Grupo Escolar de 
Engenheiro Coelho, que possuía os mesmos detalhamentos desta última e já 

construída não apresentou nenhum problema de ordem estrutural. 
Portanto, o Instituto deixou absolutamente evidente que a Prefeitura deveria 

seguir o projeto fornecido pelo Órgão Técnico do IPESP. 

Com relação ao pedido de caixa d’água subterrânea, ficou constatada falta de 
pressão na água durante o período diurno, porém, à noite o reservatório poderia 

ser abastecido, portanto, ficou constatado, em um primeiro momento, a não 
necessidade do serviço solicitado. 

No dia 11 de janeiro de 1961 foi concluída a obra do prédio escolar. 

Em 25 de Abril de 1961 foi assinado um termo aditivo para reajustamento dos 
valores da obra em questão, defasados em consequência de aumentos salariais, 

no valor de Cr$ 719.405,80 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e cinco 
cruzeiros e oitenta centavos). 

Após 60 dias da ocupação do prédio, como de praxe, foi feita última vistoria 

pelo engenheiro Raphael Gendler, que constatou bom aspecto e conservação do 
prédio, bem como bom funcionamento das instalações, com a liberação da última 

parcela do contrato estabelecido entre Instituto e Prefeitura. 
Em 24 de julho de 1961, o Chefe do Serviço dos Prédios Escolares, Vicente 

Minicucci, enviou ao Presidente do IPESP Francisco Morato de Oliveira, uma 

solicitação para a instalação de bomba de recalque no reservatório subterrâneo do 
prédio da Escola Estadual Diva Marques Gouvêa, a fim de o imóvel ser abastecido 

de água, o que não vinha ocorrendo, devido a falta de pressão. Junto com o 
pedido, a Delegacia de Ensino informou que a bomba se mostrava imprescindível 
para o bom funcionamento da escola, que deveria ser fechada no semestre letivo 

seguinte caso a solicitação mais uma vez não fosse atendida. Com a execução 
pelo engenheiro da obra de uma caixa d’água subterrânea e canalização da rede, 

mesmo que não especificado em orçamento, o Instituto concluiu ser necessária a 
instalação de motor-bomba de ¼ HP monofásico. Foi em 24 de fevereiro de 1962, 
após pedido da fiscalização ao engenheiro Marco Antonio Padula, foi instalada a 

bomba de recalque de água. 
Seguindo as normativas estabelecidas pelo IPESP, em 20 de setembro de 1962, 

o prédio foi locado pela Prefeitura Municipal de Rio Claro por um prazo de cinco 
anos contados a partir de 1o de fevereiro de 1962 por Cr$ 49.794,00 (quarenta e 

nove mil e setecentos e noventa e quatro cruzeiros) mensais. Passados cinco 
anos, também como de praxe, o prédio escolar foi vendido pelo Instituto à 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, representada, na época, por Celso 

Sanches. 
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Acesso Acesso 

Acesso Funcionários 

Acesso Alunos 

Imagem 215: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 216: Planta. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Varanda 1: Com 

largura de 2 m, 
protege as salas de 
aula do calor e da 
iluminação direta. 

Varanda 2: 

Subdividida em 2 
partes por parede 
de cobogó. 
Proteção de áreas 
como biblioteca e 
administração. 

As escolas analisadas, Rio Claro-SP | 



 200 

Legenda:  
 
1. Sala de aula; 

2. Biblioteca; 
3. Circulação; 

4. Assistente de diretor; 
5. Diretor; 
6. Gabinete dentário; 

7. Sanitário masculino; 
8. Sanitário feminino; 

 
 

Especificações e condição atual: 
 
Composta por 2 blocos, onde o Bloco 2 foi construído posteriormente e abriga 4 

salas de aula e sanitários e o Bloco 1 configura-se ao redor de um grande pátio 
descoberto, em formato da letra “L”. No primeiro encontramos oito salas de aula, 

enquanto o segundo bloco guarda a parte administrativa da escola, com o grande 
galpão coberto atuando como centro de distribuição para o restante dos espaços, 

tanto administrativos, quanto pedagógicos, de estar e de atendimento ao público. 
No Bloco 1 temos uma edificação térrea, com 8 salas de aula, portas de 

compensado envernizadas; corredores, cozinha e banheiros com piso de cerâmica 

vermelha; sanitários e cozinha com barra de azulejos a 1,60 m; pia com pedra 
mármore; corredor com parede vazada de tijolos comuns; salas de aula 

assoalhadas; forro de Eucatex; construído em tijolo comum, com telhado feito 
com telhas de barro. No Bloco 2, com construção feita através do CONESP no ano 
de 1977, 4 salas de aula, sanitário masculino e feminino, construído com blocos 

de concreto e telhado  com telhas de amianto. Prédio murado. 
A varanda, que circunda toda a edificação e se expande gerando o Galpão 

coberto, também auxilia na ventilação e iluminação dos ambientes, já que 
possibilita a ventilação cruzada, através de aberturas nas faces opostas dos 
espaços, sem nenhum tipo de bloqueio. A qualificação desta, que sofre mudanças 

durante o percurso, se dá através da sua subdivisão no Bloco Administrativo e uso 
do cobogó. Através deste artifício foi possível proporcionar ao longo desta 

varanda, espaços mais resguardados e espaços totalmente abertos para o pátio 
descoberto, no entanto, sem perder a ventilação natural, o sombreamento e a 
iluminação indireta para às salas que correm adjacentes à ela.  

É possível constatar através de fotos e do projeto a não qualificação do pátio 
descoberto, sendo apropriado de maneira indistinta pelos seus usuários, sendo 

ainda nomeada de Quadra de Múltiplo Uso. 
Municipalizada, a escola apresenta estado de conservação médio, com telhados 

e beiral necessitando de manutenção e a quadra indicação de uso, enquanto as 

salas de aula e os jardins, estes mantidos pelos próprios alunos, apresentam-se 
em bom estado. 

 
 

9.  Sanitário administrativo masculino; 

10. Sanitário administrativo feminino; 
11. Cozinha; 

12. Depósito; 
13. Galpão; 

14. Sala de professores; 
15. Coordenador pedagógico; 
16. Secretaria; 

17. Almoxarifado; 
18. 
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Imagem 217: Acesso à EE Diva Marques Gouvêa. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagem 220: Área de lazer das crianças. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagem 218 e 219: Acesso. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

As escolas analisadas, Rio Claro-SP | 



 202 

 

    
 
 

 

    
 

 
 

               

Imagens 221 e 222: Vista do Galpão e da Quadra Multiuso. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 223 e 224: Ventilação cruzada e Varanda. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 225 e 226: Uso de cobogó na varanda e Galpão. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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7.4.3. Escola Municipal Monsenhor Martins 

Localização  Av. 36, 717 -- Vila Operária 

Processo  7 204 

Executor IPESP  

Início do Processo  04/março/1961 

Início da Obra Setembro/1961 

Finalização da obra 02/abril/1962 

Tipo II, com 10 salas de aula 

Arquiteto Victor Reif 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Imagem 227: Mapa da cidade de Rio Claro | SP, destaque para a EM Monsenhor Martins 
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Imagem 228: Croqui de Localização da EM 
Monsenhor Martins. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 204, 1961) 

As escolas analisadas, Rio Claro-SP | 



 204 

A área em que foi construído o então chamado Grupo Escolar de Vila Operária 
foi doada à Prefeitura Municipal de Rio Claro em 14 de dezembro de 1961, por 
Anna Witzel Britschgy. Esta, recebeu o terreno de 4.999,00 m2, medindo de frente 

para a Av. 36, 49,30 m; do lado direito de quem da avenida olha para o terreno, 
57,60 m; do lado esquerdo e nos fundos 60,90 m, defletindo para a direita 8,50 m 

e seguindo à esquerda 30 m, fechando o perímetro, de espólio de Luiz Britschgy, 
de quem era viúva. 

Em 07 de dezembro de 1960, através de Lei Municipal no 715 e 716, o prefeito 

em exercício Oreste Armando Giovanni, autorizou o município a adquirir o terreno 
acima e doá-lo ao IPESP para a construção de uma edificação escolar. 

 

 
 
Em 04 de março de 1961 Raphael Gendler, do IPESP, vistoriou o terreno a ser 

doado para construção do então chamado Grupo Escolar da Vila Operária e 
constatou que o mesmo situava-se em bairro de grande densidade populacional, 

com infra-estrutura de água e luz, local alto, bom e com boa vista, porém, para 
ser aceito deveria a Prefeitura executar guias e demais serviços que fossem 
necessários. 

Em 27 de abril de 1961, o delegado de ensino Oscar Rangel de França atestou, 
a pedido do IPESP, que o terreno em questão prestava-se para a construção de 

prédio escolar. 

Imagem 229: Publicação em 
jornal local de doação de 
terreno ao Instituto, pela 
Prefeitura Municipal, para 
construção de prédio escolar. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 
204, 1961) 
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Em 09 de junho de 1961 foi contrato o arquiteto Victor Reif para a execução do 
projeto arquitetônico do edifício destinado ao Grupo Escolar Vila Operária, hoje 
Escola Estadual Monsenhor Martins. 

Em 21 de julho de 1961 foi enviado ao Engenheiro-Chefe da PM de Rio Claro 
pelo engenheiro do IPESP, Anthero Leitão, o orçamento para execução do edifício 

Tipo I, com 10 salas de aula e 1 Pré-Primário, com orçamento total de Cr$ 
17.643.400,00 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e três mil e 
quatrocentos cruzeiros), como mostrado na Tabela 10 abaixo: 

 

 
 
 

Como descrito em contrato firmado entre Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo, através de seu presidente Dr. Francisco Morato de Oliveira, e Prefeitura 

Municipal de Rio Claro, representada pelo seu prefeito Francisco Scarpa, 
designada pela palavra empreiteira, em 25 de julho de 1961, o preço determinado 
para construção do edifício escolar seria pago da seguinte maneira: 5% na 

assinatura do contrato; 15% quando a fundação respaldada, com 
impermeabilização executada; 10% com o término do respaldo do 1o pavimento 

com lajes feitas e medidas conferidas; 10% no respaldo do telhado, com 
madeiramento e telhado colocados; 20% com revestimento grosso e tubulações 
colocadas (água, esgoto e luz); 20% barras, pisos e revestimentos concluídos; 

15% obra concluída com “Habite-se” da Prefeitura Municipal e do Centro de Saúde 
local liberados; 5% após 60 dias da conclusão das obra, comprovado o bom 

funcionamento dos aparelhos e instalações. 
Em 09 de agosto de 1961 verificou-se erro no valor referido ao projeto 

arquitetônico, com isso, o IPESP, retificou o valor atribuído ao mesmo, que passou 

de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) para Cr$ 467.223,30 (quatrocentos 
e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e três cruzeiros e trinta centavos). 

Com isso, a divisão de engenharia da Seção de Obras do Interior, IP-95, depois 
de sido entregue, examinado e aprovado o projeto completo para a construção do 
Grupo Escolar “Vila Operária”, em Rio Claro, autorizou o pagamento ao arquiteto 

Victor Reif da importância de Cr$ 467.223,30 (quatrocentos e sessenta e sete mil, 
duzentos e vinte e três cruzeiros e trinta centavos).  

Ambiente Área Valor /m2 Total 

Construção 1.019,50 m2 Cr$ 10.000,00/m2 Cr$ 10.195.000,00 

Galeria     344,50 m2    Cr$ 7.000,00/m2    Cr$ 2.411.400,00 

Galpão     258,50 m2    Cr$ 5.000,00/m2    Cr$ 1.292.500,00 

Galeria com 
estrutura 

    213,50 m2    Cr$ 7.500,00/m2    Cr$ 1.601.250,00 

Área de 
Sanitários 

    114,00 m2    Cr$ 1.100,00/m2       Cr$ 125.400,00 

Muro       99,50 m    Cr$ 2.100,00/m       Cr$ 208.950,00 

Cerca IPESP     198,00 m    Cr$ 2.800,00/m       Cr$ 554.400,00 

Cimentado 1.074,00 m2      Cr$ 600,00/m2       Cr$ 644.400,00 

Total                                                             Cr$ 17.033.400,00 

Placa alusiva ao 
PAGE 

                                                                  Cr$ 10.000,00 

Total Parcial                                                             Cr$ 17.043.400,00 

Projeto                                                                 Cr$ 600.000,00 

Total Geral                                                                Cr$ 17.643.400,00 

Tabela 10: Planilha Orçamentária. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 204, 1961) 
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Em 16 de setembro de 1961, a Prefeitura Municipal de Rio Claro, comunicou ao 
Departamento de Engenharia do IPESP, que a obra escolar estaria sendo 
construída diretamente pela municipalidade através da Diretoria de Engenharia, 

sob direção e responsabilidade do titular do cargo desta, Dr. Hélio Hussni, 
Engenheiro Civil Eletricista. 

Em 23 de outubro de 1961 foi necessário uma atualização de 20% nos valores 
iniciais estabelecidos, passando de Cr$ 17.643.400,00 (dezessete milhões, 
seiscentos e quarenta e três mil e quatrocentos cruzeiros) para Cr$ 20.452.080,00 

(vinte milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitenta cruzeiros). 
 

Imagem 230: Recibo dado ao Instituto pelo arquiteto Victor Reif, por 
pagamento de projeto arquitetônico. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 204, 1961) 
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Na primeira vistoria realizada na Escola Estadual Monsenhor Martins, Imagem 

231, foi constatada as seguintes intervenções: 
 

“Existe placa no local, 
 Alicerces respaldados e impermeabilizados, 
 Fôrmas dos pilares e alvenaria de elevação em execução. 

Imagem 231: 1a Vistoria realizada na EE Monsenhor Martins. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 204, página 82, 1961) 
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 Poderá ser paga a 2a prestação contratual.” 
 
Em 08 de janeiro de 1962, o prefeito da cidade de Rio Claro, Francisco Scarpa, 

comunicou ao IPESP, a entrega, em sub-empreitada, da construção da obra 
escolar, para a firma EXCELBRAZ – Sociedade Brasileira de Engenharia.  

Em 20 de fevereiro de 1962 notou-se, no que se referia à parte de eletricidade, 
que deixou de constar em projeto, nos memoriais e especificações, a construção e 
instalação de cabine de eletricidade para 20 KVA. Por isso, tal cabine, deixou de 

constar também no orçamento, o que veio a onerar a obra em Cr$ 370.000,00 
(trezentos e setenta mil cruzeiros). 

A obra foi concluída em 02 de abril de 1962 com “Habite-se” liberado. 
 

  
 
 

 
Em 18 de junho de 1962, foi feita vistoria na obra concluída e constatou-se o 

seguinte: 
 
1. Placa na obra; 

2. Edifício pronto, porém não ocupado; 
3. Trincas nas lajes e em algumas paredes dos corredores oriundas 

de juntas de dilatação que eram insuficientes para o tamanho dos vãos, como 
também, haviam no canto do corredor que dava para o pátio interno uma fenda 
que parecia ser originária da fundação; 

4. O jardim deveria ser fornecido pela PM; 
5. Seria providenciada ligação de luz, que estava, até o momento, 

faltando; 
6. Instalações hidráulicas estavam em funcionamento; 

7. Sugestão de execução de portão de entrada. 
 

Imagem 232: “Habite-se” entregue em 2 de abril de 1962. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 7 204, página 120, 1962) 
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Em 12 de setembro de 1962 foram sanadas as irregularidades apontadas em 
vistoria final, inclusive o problema da falta da cabine elétrica, que foi transferida 
para o sistema de ligação de luz direta.  

Em 17 de outubro de 1962, o prefeito Francisco Scarpa, pediu ao IPESP revisão 
na multa estipulada por ele à Prefeitura Municipal, devido à atraso na entrega da 

obra, que deveria ter ocorrido em 26 de março de 1962 e foi concluída em 02 de 
abril de 1962. Com a justificativa de que o atraso deveu-se a demora na entrega 
do projeto arquitetônico pelo Instituto. Desta forma, pelas razões expostas, 

deveria ser reconsiderada a multa estipulada em Cr$ 690.257,70 (seiscentos e 
noventa mil, duzentos e cinquenta e sete cruzeiros e setenta centavos), 

correspondente a juros de 9% aa. Em 14 de março de 1963, o IPESP atendeu a 
este pedido do Prefeito Municipal, ainda acrescentando 30 dias ao prazo pedido 
pelo prefeito Francisco Scarpa, já que as trincas provenientes da falta de juntas de 

dilatação e a execução do portão de entrada não constavam em projeto e 
demandaram maior tempo de obra para sua execução. Ficando o prazo para 

entrega da obra estipulado em 04 de setembro de 1962. Porém, as trincas que 
deveriam ser sanadas pela Prefeitura, até a data de 02 de agosto de 1963 não 
estavam completamente resolvidas, já que eram reparadas e, após algum tempo, 

reapareciam. Além disso, outros problemas surgiram, como foi alertado pelo então 
diretor Benedicto José Zaine ao professor Oscar Rangel de França, delegado de 

Ensino e responsável pela transmissão destes dados ao órgão competente: 
bebedouros “soltos” nas paredes e sem filtro; quadro de campainhas não 
funcionavam; circuito elétrico da cozinha e do galpão, que apresentavam-se em 

um único circuito, também com problemas; goteiras em diversas partes; ladrilhos 
soltos; lousas instaladas muito altas. 

Após uma série de vistorias e reclamações, foi somente em 23 de abril de 1965, 
após nova reclamação da diretoria da Escola Estadual Monsenhor Martins ao 
Delegado de Ensino Oscar Rangel de França, que a firma ExcelBraz foi chamada, 

pelo então prefeito Augusto Schimidt Filho, para a resolução dos problemas 
apresentados e após inúmeros contratempos e vistorias, os problemas foram, 

finalmente, sanados em 30 de agosto de 1965. Desta forma, após todos os 
problemas sanados, apenas em 02 de setembro de 1965, como estabelecido em 
contrato, foi paga a 8a e última parcela contratual a Prefeitura Municipal de Rio 

Claro, já que nada mais tinham a reclamar da parte construtiva. 
Em 8 de março de 1965, o então diretor da Escola Estadual, Benedicto José 

Zaine, enviou ao delegado de ensino, Oscar Rangel de França, para 
encaminhamento ao IPESP, carta com pedido de melhoramentos na edificação: 

 
“Senhor Delegado, 
A Diretoria do G. E. Da Vila Operária, vem à presença de V. S. para expor e 

solicitar o seguinte: 
 

1. A situação do prédio escolar, quanto à sua construção e seus 
defeitos iniciais, continua na mesma; 

2. Apesar dos ‘remendos feitos’ nada foi melhorado; 

3. As ‘trincas’ e as ‘goteiras’ continuam; 
4. Instalação elétrica – os defeitos aumentam cada vez mais; 

5. Lousas -  estão estourando. Nada foi feito para melhorar as lousas 
do ‘Jardim’; 

6. Bebedouros – Não funcionam e estão soltando das paredes; 

7. Piso – A cerâmica estourou em vários pontos do prédio; 
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8. Refletores – Não foram colocados. Estão em poder do engenheiro 
Dr. Hélio Hussni, que declarou a esta diretoria, que não tem ordem para entregar, 
enquanto a firma não receber ‘2 milhões de cruzeiros’ quem tem ainda em haver; 

9. Porta-bandeira – O porta-bandeira, que consta da ‘planta’, não foi 
feito; 

10. Transformador – O que está no prédio é de um particular, que foi 
colocado provisoriamente e por empréstimo. 

 

Diante do exposto, solicita a V. S., que se digne a providenciar junto aos 
poderes competentes, vistoria e reforma do prédio, com a maior urgência 

possível.” (FONTE: Arquivo IPESP, Processo 7 204, páginas 172 e 173, 1965) 
 
No entanto, em 24 de maio de 1967, apesar de o pedido acima ter sido 

atendido e o prédio reformado, várias vezes, pela própria firma que o construiu, 
por ter apresentado diversos defeitos de construção, as reformas de nada 

adiantaram. Em 11 de janeiro de 1971 a Escola Estadual foi municipalizada e 
precisa ser constantemente reformada até os dias atuais, devido aos defeitos que 
a assolam desde o fim da sua obra em 1962. O Instituto, a firma construtora 

ExcelBraz e até mesmo a Prefeitura, por concluírem que os defeitos eram de 
ordem construtiva, ou seja, não afetavam a estabilidade do prédio, e a constante 

falta de verba, deixaram de responder aos pedidos de manutenção no prédio 
escolar. 

 

Imagem 233: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 234: Planta atual. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Legenda: 

 
1. Sala de aula; 

2. Depósito; 
3. Portaria; 
4. Biblioteca; 

5. Depósito de material didático; 
6. Diretor; 

7. Auxiliar de diretor; 
8. Educadora sanitária; 
9. Gabinete dentário; 

10. Sanitário Masculino Administrativo; 
11. Sanitário Feminino Administrativo; 

12. Pátio descoberto; 
13. Sala dos professores; 
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Imagem 235: Planta IPESP. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

14. Galpão do Pré-Primário; 
15. Cozinha; 

16. Despensa; 
17. Sanitário Masculino; 

18. Sanitário Feminino; 
19. Sala Pré-Primário; 

20. Galpão Pré-Primário – Areia; 
21. Galpão Pré-Primário – 
Cimentado; 

22. Galpão; 
23. Palco; 

24. Varanda; 
25. Galeria. 
 

Acesso Alunos Acesso Pré-Primário 

Acesso Funcionários e 

Público 
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 Especificações e condição atual: 
 

Constituído por único bloco, em formato da letra “O”, que circunda o pátio 
descoberto. Seus acessos são criados de forma a guiar a comunidade, os alunos e 
a própria cidade para o interior da edificação através de eixos de acesso, que 

conduzem a galpões que extravasam para o pátio descoberto, configurando-se 
como elemento estruturador do espaço.  

O acesso de Alunos nos guia por um grande eixo, demarcado por palmeiras, 
que culmina no galpão, em que encontramos palco, cozinha, bancos e sanitários, 
para, em seguida, descortinar o pátio descoberto e introduzir o aluno no interior 

da edificação, o levando a percorrer a varanda, elemento de transição entre salas 
de aula e pátio, e chegar a sua sala. Já no acesso do Pré-Primário, mais contido e 

isolado, devido a segurança que deve proporcionar às criança menores, também é 
marcado por um eixo que leva até o pátio descoberto e às salas de aula. A partir 
do Galpão do Pré, posteriormente transformado em Refeitório, encontramos o uso 

de elemento vazado e bancos de concreto. O acesso de funcionários e do público 
em geral acontece também por um eixo, que nos encaminha à portaria, daí 

encontramos a galeria de acesso aos serviços administrativos e, fazendo uso do 
tijolo de vidro, avistamos e acessamos o grande pátio descoberto. 

A galeria que encontra-se colocada na fachada frontal da escola, que abriga a 
ala administrativa, é composta por uma parede em elemento vazado, sugerindo 
uma integração entre o ambiente externo, da rua, e o interior da escola. Desta 

forma, a parte administrativa do bloco escolar, convida o público a conhecer e 
participar do ambiente escolar, da mesma maneira, mostra a essa comunidade a 

abertura que a escola oferece à população. Ainda, os blocos administrativos, ao 
mesmo tempo que são vistos e veem a rua, também são vistos e veem o pátio 
descoberto, já que também possuem aberturas para este e, consequentemente, 

atuam, não apenas nessa edificação escolar, como um elemento de controle e 
vigilância por parte da administração frente aos alunos, atitude que o arquiteto 

propõe frente aquilo que é estabelecido através do FECE, porém não totalmente 
de acordo com os paradigmas modernos, já que acaba se configurando como um 
panóptico. O ideal moderno de integração não está de acordo com a ideia de 

controle, porém pode ser utilizada como tal. 
Posteriormente, devido a grande demanda por espaços destinados à educação, 

em 3 maio de 1977, através do CONESP, foi construído outros dois blocos, no 
Bloco 2 temos a implementação de 3 salas de aula e sanitários; enquanto no Bloco 
3 foi construído um depósito. Ainda foram reformulados alguns espaços no Bloco 

1, a mudança de função do Galpão do Pré-Primário que passou a abrigar um 
refeitório; a Portaria, que vislumbrava o grande pátio descoberto através de sua 

parede de tijolos de vidro, foi bloqueada pela construção de uma sala para Ensino 
Especial; e, finalmente, a desativação de uma das salas do Pré-Primário para a 
sua utilização como Sala de aula comum, trazendo para a área do Pré, as crianças 

de idade superior. Com essas modificações, a escola passou a abrigar 14 salas de 
aula e 1 Pré-Primário, além de descaracterizar alguns partidos arquitetônicos, 

como a busca pela cidade e pela comunidade através da criação de eixos de 
acesso e aberturas para o espaço do pátio e, ainda, a sobreposição dentro do 
ambiente escolar de espaços destinados a alunos de idades distintas. 

O prédio é térreo, com 14 salas de aula e administração assoalhadas, sanitários 
e corredores com piso de cerâmica vermelha retangular, forro de laje, cobertura 

de fibro cimento, sanitários com azulejo a 1,50 m e galpão cimentado. A escola 
não era murada, apenas na divisa entre a escola e residências foi construído muro 
de 1,80 m de altura; em toda a extensão restante, em que eram colocados os 
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acessos, a limitação entre rua e escola era feita através de mureta de pedra de 
apenas 0,80 m de altura. Essa condição de abertura mudou no decorrer dos anos,  
sendo utilizado o muro em todo o limite da escola. 

Em bom estado de conservação, já que necessita de manutenção constante 
devido a rachaduras e aos problemas que apresenta desde a sua conclusão. 

 

      
 

 
 

Imagens 236, 237 e 238:  
Fachada. 
(Fonte: Arquivo da escola, 1966) 
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Imagens 239 e 240: Fachada atual. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 241 e 242: Galpão. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagem 243: Ala administrativa com parede em elemento vazado. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagem 244: Cozinha e acesso ao Galpão. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 245 e 246: Ala Administrativa. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 247 e 248: Ala Administrativa vista do Pátio, com destaque para a cobertura, 
construída posteriormente, de policarbonato; e Sala de Aula. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagem 249: Galpão. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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7.4.4. Escola Municipal Professora Dijiliah Camargo de Souza 

Localização  Rua 4, 1098 -- Vila Alemã 

Processo  45 574 

Executor IPESP  

Início do Processo  1961 

Início da Obra Nada consta 

Finalização da obra 16/fevereiro/1968 

Tipo Nada consta 

Arquiteto Nada consta 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Linha que secciona a 

cidade 

Imagem 250: Mapa da cidade de Rio Claro | SP, destaque para a EM Dijiliah Camargo de 
Souza. 
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Quadra Poliesportiva 

As escolas analisadas, Rio Claro-SP | 



 219 

Localizada em bairro situado entre a Linha Férrea e o Campus da Universidade 
Estadual Paulista – UNESP, essa edificação escolar não apresenta processo no 
Arquivo do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, assim como suas 

plantas encontradas no Arquivo FDE são datadas dos anos de 1977 e 2003, 
quando foram reformadas. Segundo funcionários do próprio arquivo, o processo 

IPESP em questão pode ter sido perdido ou emprestado a terceiros. 
Demonstrando o total descaso com os arquivos de épocas passadas, que muito 
em breve serão descartados para corte de gastos. 

O prédio da Escola Estadual Professora Dijiliah Camargo de Souza é constituído 
por 3 blocos paralelos entre si, onde o Bloco 1 abriga as funções administrativas e 

2 salas de aula, que acreditamos terem sido implantadas neste local 
posteriormente, como uma modificação de função em relação ao projeto original; 
no Bloco 2 encontramos o galpão, sanitários, cozinha, sala de Pré-Primário e sala 

de aula comum, que possivelmente também foi colocada em substituição a uma 
segunda sala do Pré-Primário, já que estão em um espaço isolado do restante da 

escola, servidas por um Galpão independente; no Bloco 3 estão dispostas 8 salas 
de aula, 1 depósito e 1 almoxarifado. A preocupação dos arquitetos em separar os 
acessos de funcionários, público, alunos do Primário e do Pré-Primário, mostra-se 

presente também nesta escola e comprova a teoria de modificação, para abrigar 
quantidade maior de salas de aula, de algumas funções dentro da edificação. 

A ligação entre os blocos é feita através de galeria, que cria um eixo 
perpendicular a eles, marcando toda uma circulação e perpassando por todos os 
blocos, desde o acesso, conduzindo até a administração, abrindo-se no galpão e 

chegando até às salas de aula. 
Prédio térreo, com pilares de concreto, revestidos em tijolos, marcando um 

ritmo e uma modulação na fachada e em toda a edificação. O revestimento, em 
tijolo de barro, é aparente. As salas de aula possuem piso em cerâmica vermelha 
e os galpões são cimentados. A utilização de elemento vazado na fachada e nas 

paredes de circulação do edifício garantem uma harmonia entre o ambiente 
externo e o interno, assim como, no caso das circulações, ventilação e iluminação 

natural. Atualmente possui 11 salas de aula, no entanto, acreditamos, baseados 
em evidências arquitetônicas e depoimentos de funcionários, que no projeto 
original existia apenas 8 salas de aula localizadas no Bloco 3.  

Analisando alguns arquivos encontrados na própria escola, verificamos que o 
prédio escolar foi entregue apenas em 1968, com atraso da obra e, possivelmente 

enfrentando algum tipo de problema, de ordem construtiva ou burocrática. 
Em 20 de abril de 1977, através do CONESP e com projeto arquitetônico de 

Wanderley Bezzi e Rubens Anauate, foi criada, em terreno próximo, uma quadra 
poliesportiva, que atendia aos alunos, através da transferência das aulas de 
educação física para esta quadra, e a comunidade. Já em dezembro de 2003, para 

se adequar as leis de acessibilidade, a NBR 9050, através da FDE, foi feita 
adaptações na Escola, com projeto de Eliana Medeiros e Luiz Eduardo Queiroz, 

como rampas, retirada de gradil, rebaixamento de piso e instalação do piso 
podotátil. 

Em bom estado de conservação, foram realizadas ao longo do tempo algumas 

modificações já citadas acima e cobertura de policarbonato no acesso à edificação. 
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Imagem 251: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Legenda: 
 

1. Sala de aula; 
2. Despensa; 

3. Almoxarifado; 
4. Circulação externa coberta; 
5. Galpão I; 

6. Galpão II;  
(Inicialmente Galpão do Pré-Primário); 

7. Depósito; 
8. Biblioteca; 
9. Auxiliar de diretor; 

10. Sala Pré-Primário; 
11. Diretor; 

12. Sanitário administrativo; 
13. Gabinete dentário; 
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Imagem 252: Planta. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

2 

12

 

14. Orientação 

profissional; 
15. Sala de professores; 

16. Sanitário masculino; 
17. Sanitário feminino; 

18. Cozinha; 
19. Sanitário funcionários; 
20. Vestiário masculino; 

21. Vestiário feminino; 
22. Depósito de material 

de educação física; 
23. Quadra poliesportiva. 
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Imagens 253 e 254: Implantação 
e Planta de Quadra Poliesportiva 
feita através do CONESP em 1977 
em terreno próximo à Escola 
Dijiliah Camargo de Souza. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 255: Fachada em 1968, quando da inauguração. 
(Fonte: Arquivo da escola, 1970) 

Imagens 256 e 257: Fachada atualmente, destaque para cobertura de policarbonato, 
elemento vazado e pilar revestido com tijolos. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagem 258: Fachada. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagem 263: Área livre entre blocos, em frente ao Bloco 2. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 261 e 262: Espaço interno, circulação do Bloco 3 e Bloco 1. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 259 e 260: Bloco 2, Galpão. Detalhe para galeria que conduz ao outro bloco. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagens 264 e 265: Gabinete dentário e atual Refeitório, antigo Galpão do Pré-
Primário. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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7.5. São Carlos 
 
População: 
1940: 48.609 habitantes 

            -1,8% 
1950: 47.731 habitantes 

             28% 
1960: 61.287 habitantes 

            214% 
2012: 192.565 habitantes 
 

 
 
 

 
 

São Carlos foi fundada em 04 de novembro de 1857, possui uma população de 

aproximadamente 200 mil habitantes e está a 230 Km da Capital São Paulo.  
A cidade surge no contexto da expansão da lavoura cafeeira, que é marcante 

nas últimas décadas do século XIX, quando foi elevada a cidade, desmembrando-
se de Araraquara, e nas duas primeiras do século XX. A chegada da ferrovia em 
1884 propiciou um sistema eficiente para escoar a produção para o porto de 

Santos e deu um grande impulso ao desenvolvimento da economia da região. A 
ferrovia também contribuiu para que a área central da cidade se firmasse como 

local de destaque político e econômico. 
Na segunda metade do século XX, a cidade recebe um grande impulso para o 

seu desenvolvimento tecnológico e educacional com a implantação, em abril de 

1953, da Escola de Engenharia de São Carlos, vinculada à Universidade de São 
Paulo (USP), e, na década de 1970, com a criação da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). 
É, dentre as cidades aqui estudadas, a que teve o maior crescimento 

populacional: entre os anos de 1960 e 2012 cresceu 214%. A partir de 1950 o 

crescimento da população foi resultado da industrialização e da consequente 
migração de outras regiões do estado e do país. Em decorrência, a partir de 1991, 

o crescimento demográfico vem sendo muito grande e rápido (de acordo com o 
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). E as novas pesquisas tem 
mostrado que a migração aumentou. Tanto que os sub-distritos Bela Vista São-

Carlense, a oeste da cidade sede, e Vila Nery, a leste, se conurbaram com São 

Imagem 266: Mapa localizando a cidade de São Carlos | SP   
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/SaoCarlos) 
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Carlos. E, atualmente, São Carlos está próximo de se conurbar também com o 
município de Ibaté. 

Com um perfil industrial ativo, possui unidades de produção de várias empresas 

multinacionais. Em contrapartida, o setor agrícola ainda mantém-se ativo, com a 
produção de leite e lacticínios, cana-de-açúcar e laranjas.  

Servida por vários sistemas rodoviário e ferroviário, São Carlos conta com uma 
unidade comercial da multinacional Suíça Leica-Geosystems e com unidades de 
produção de algumas empresas multinacionais, dentre as quais a Volkswagen, 

Faber-Castell, Electrolux, Tecumseh e Husqvarna. Algumas unidades de produção 
de empresas nacionais, dentre as quais Toalhas São Carlos, Tapetes São Carlos, 

Papel São Carlos, Prominas Brasil, Opto Eletrônica e Latina. 
Possui, novamente, uma malha urbana ortogonal, que mostra-se pouco 

adequada para a topografia acidentada da cidade. Pelo mesmo motivo, as plantas-

tipo sofrem adaptações ao serem inseridas nos locais determinados. 
 

1. EE Bispo Dom Gastão 
Rua Dr. Duarte Nunes, 294 – Vila Prado 
Processo: 2.913/57 

Executor: IPESP 
 

2. EE Jesuíno de Arruda 
Praça Dona Maria Gertrudes de Arruda, s/n – Vila Prado 
Processo: 15.296/57 

Executor: IPESP 
 

3. EE Professor Antonio Adolpho Lobbe 
Rua Santa Isabel, 12 - Vila Isabel 
Processo: 34.807/61 

Executor: IPESP 
 

Novamente, por motivos apresentados anteriormente, encontra-se na cidade de 
São Carlos, conforme mapa abaixo, uma malha urbana totalmente regular, 
implantada sobre topografia acidentada. Nesse caso, a cidade apresenta como 

ponto referencial, a Avenida São Carlos, que atravessa, no sentido Norte/Sul, toda 
a cidade, dividindo-a em 2 partes, Leste e Oeste e transformando-se, a norte, na 
Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Júnior, e na direção sul, na Rodovia Luiz 

Augusto de Oliveira.  São Carlos nasce ao redor desta Avenida, corredor de 
passagem dos mascates, responsável pela organização de toda a estrutura da 

cidade, agregando em seu entorno os principais pontos de comércio e serviços.  
Responsável também pela conexão de inúmeros pontos da cidade e do seu 
exterior, sendo que o principal vai da praça Itália até a Rodovia Washington Luis, 

passando antes pela Avenida Professor Luis Augusto de Oliveira. 
As escolas do Plano aqui estudadas encontram-se a sul, margeando a Av. São 

Carlos, local de fácil acesso à toda a população são-carlense. 
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Imagem 267: Mapa da cidade de São Carlos | SP.   
(Fonte: Google Earth, 2012) 

Rodovia Washington Luís 

Av. São Carlos 1 . 

. . 2 3 
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As escolas 
 

7.5.1. Escola Estadual Bispo Dom Gastão 

Localização  Rua Dr. Duarte Nunes, 294 -- Vila Prado 

Processo  2 913 

Executor IPESP  

Início do Processo  8/fevereiro/1957 

Início da Obra 15/junho/1957 

Finalização da obra 28/abril/1958 

Tipo Nada consta 

Arquiteto Nada consta 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Imagem 268: Mapa da cidade de São Carlos | SP, destaque para a EE Bispo Dom Gastão. 
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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Em 8 de fevereiro de 1957, de acordo com a Lei no 3392, foi publicado no jornal 
“A cidade”, pela Prefeitura Municipal de São Carlos, a alienação ao IPESP, por 
doação, do imóvel abaixo caracterizado, situado nesta cidade, para nos termos do 

decreto estadual no 27167 de 4 de janeiro de 1957 para nele se construir prédio 
para funcionamento do Grupo Escolar local a saber:  

 
“Um terreno em forma de quadrilátero irregular, medindo 36 m no 

prolongamento aproximado da Rua Alfa; 50 m de um lado, confrontando com 

Abrahão Calife; 39 m de outro lado, confrontando com o remanescente da mesma 
propriedade; 44 m nos fundos, confrontando com Manoel de Araújo e Maria do 

Carmo Vilela Raymundo. Sua área é de 1.730 m2.” 
 
Em 11 de março de 1957 o prefeito municipal de São Carlos, Dr. Alderico Vieira 

Perdigão, enviou ao então presidente do IPESP, Dr. Francisco Morato de Oliveira, 
ofício em que declarava dificuldades existentes na referida área doada ao IPESP 

por esta prefeitura, já que a Secretaria da Educação exigiu uma área mínima a ser 
doada de 5.000 m2, que divergiu da condição estabelecida anteriormente pelo 
Instituto, que exigiu área mínima de 1.500 m2. Apesar de o terreno doado estar 

situado em ponto excelente, servido por rede de infra-estrutura, a Prefeitura 
Municipal comunicou a impossibilidade em atender ao pedido da Secretaria da 

Educação. Porém, ainda assim, necessitava, urgentemente, satisfazer a demanda 
por ensino primário na cidade de São Carlos, no entanto, não possuindo terreno 
que satisfizesse a exigência quanto dimensão colocada pela Secretaria da 

Educação. 
Em 13 de abril de 1957 o prefeito municipal enviou ao presidente do IPESP a 

planta da área de terreno destinada à construção do então denominado Grupo 
Escolar Bispo Dom Gastão da qual constavam as respectivas curvas de nível, já 
que a cidade possui topografia acidentada. 

 

 

 
Imagens 269 e 270: Implantação na 
malha urbana de São Carlos. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 2 913, 1957) 

EE Bispo Dom Gastão 

EE Jesuíno de Arruda 
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Analisando a Imagem 271, concluímos que no projeto existia o plano de 

construção de apenas 2 blocos, no Bloco 1 temos as salas de aula e a ala 
administrativa, enquanto o Bloco 2 abrigava o Galpão. Posteriormente foram 

criados outros 4 blocos devido a grande demanda por ensino na cidade. 
Em 10 de maio de 1957 o presidente do IPESP enviou ao prefeito um jogo de 

plantas e orçamento padrão devidamente especificado, para que a Prefeitura 

elaborasse o orçamento para os serviços de construção de um Grupo Escolar – 
Tipo A, com 6 salas de aula, por firma desta localidade por sua escolha. 

Imagem 271: Implantação. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 2 913, 1957) 
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Caso a Prefeitura da cidade não tivesse nenhuma firma interessada pela obra, o 
material deveria ser devolvido ao IPESP, sob cuidados de seu órgão técnico, a fim 
de que o mesmo providenciasse a concorrência direta pelo Instituto.  

O orçamento deveria ser elaborado pela firma interessada em 3 vias datadas e 
assinadas pela mesma e pela Prefeitura Municipal e encaminhada ao IPESP para 

aprovação e contrato da obra, dentro do prazo de 30 dias. 
No dia 24 de maio de 1957 o prefeito municipal endereçou ao engenheiro Dr. 

Paulo Leite Mascarenhas, os orçamentos elaborados pela prefeitura, feitos de 

acordo com as quantidades, especificações e projeto apresentado pelo Instituto. 
A obra seria executada pela própria prefeitura, empreiteira, respondendo pela 

parte técnica o Diretor da Diretoria de Obra e Viação da Municipalidade, 
engenheiro Lafael Petroni. 

Em 4 de junho de 1957, o engenheiro Antonio Vieira Machado, concluiu que as 

especificações e quantidades constantes do orçamento para construção de um 
Grupo Escolar Tipo A, em São Carlos, estavam de acordo com o memorial e 

também o preço total dentro do limite previsto, segundo memorial do Instituto. 
Em 6 de junho de 1957 comunicou ao prefeito que foi aprovado o orçamento para 
a Escola Estadual na importância de Cr$ 2.390.000,00 (dois milhões, trezentos e 

noventa mil cruzeiros), com prazo para execução da obra de 6 meses. 
Em 11 de junho de 1957 foi firmado contrato de empreitada entre o IPESP e a 

Prefeitura Municipal de São Carlos.  
Em 15 de junho de 1957 o prefeito municipal comunicou a Paulo Leite 

Mascarenhas, engenheiro do IPESP, o início da construção do então Grupo Escolar 

Bispo Dom Gastão e que a execução da obra ficou confiada ao Sr. Bruno Ruggiero, 
segundo a prefeitura, competente profissional e antigo empreiteiro. 

A Escola Estadual Bispo Dom Gastão foi inaugurada em 4 de novembro de 
1957, coincidentemente, dia do aniversário da cidade, porém, após vistoria feita 
em 25 de novembro de 1957, pelo então arquiteto-auxiliar do Instituto Joaquim 

Guedes, que entre outras coisas, no início da carreira, trabalhou com o padre 
Lebret, foi constatado o não término desta. No trecho colocado abaixo, temos a 

análise feita e a conclusão a que chegou o arquiteto na época. A saber: 
 

“Ao Sr. Engenheiro Encarregado da IP-95. 

Município de São Carlos 
Obra do Grupo Escolar 

 
O corpo principal está quase pronto. 

Falta lixar uma vez mais as madeiras e dar uma última demão de pintura e 
verniz. 

Os pisos, concluídos, estão bem feitos. 

A confecção do forro é excepcional. 
A pavimentação externa estava pronta e procediam a execução da sarjeta. 

 
O Galpão está menos adiantado. 

Falta: colocar caixilho, 

Assentar azulejo, 
Colocar aparelhos sanitários. 

Pronta a enfiação e o material de marcenaria está na obra.” 
(FONTE: Arquivo IPESP, Processo 2 913, página 77, 1957) 
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Em 31 de janeiro de 1958 a Prefeitura Municipal de São Carlos enviou a Paulo 

Leite Mascarenhas, juntamente com “Habite-se”, carta com informações relativas 
à cidade. Já sabendo que o novo governador Carlos Alberto Carvalho Pinto 

chegava ao governo para investir nas cidades interioranas, tinha a intenção de 
propagandeá-la, e, consequentemente atrair investimentos através da construção 
de outras obras que dessem “visibilidade” à cidade. Nota-se, no conteúdo da 

carta, a preocupação do Prefeito da cidade em demonstrar o potencial 
desenvolvimentista da cidade, já denominada de “Atenas Paulista”. Apesar de 

desenvolvimento, no caso do PAGE, estar diretamente relacionado com a 
produção industrial, o prefeito deixa claro não apenas o desenvolvimento 
industrial de São Carlos, através de listagem das várias indústrias aí presentes, 

mas também o forte desenvolvimento da pecuária e da agricultura, e ainda fez um 
balanço de todos os serviços e equipamentos públicos de que dispunha a cidade. 

 

Imagens 272 e 273: Vistoria feita pelo arquiteto Joaquim Guedes. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 2 913, 1957) 
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Para completar a notícia, colocou uma foto do Instituto de Educação Dr. Álvaro 
Guião, prédio eclético, localizado no centro da cidade. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Em 03 de fevereiro de 1958 o inspetor Guilherme Rangel, após vistoriar a obra, 
enviou ao engenheiro encarregado da Seção IP-95 do Instituto a informação da 
conclusão da obra, esta, segundo Rangel, com vários melhoramentos introduzidos 

pela prefeitura, inclusive calçadas, calhas, em vez de 6, 8 bicos de luz no salão e 

Imagem 275: Conteúdo da carta enviada ao Engenheiro Chefe do IPESP pelo Prefeito 
Municipal de São Carlos. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 2 913, 1958) 

Imagem 274: Carta enviada ao Engenheiro Chefe do IPESP, Paulo Leite Mascarenhas, 
pelo Prefeito Municipal de São Carlos. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 2 913, 1958) 
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galpão, muro circundando todo o terreno, 4 filtros no galpão, mureta da frente 
com pedra amarela e portão de ferro, portão lateral de madeira e no quintal 
dependência com sala, banheiro e cozinha. A entrada era de marmorite e 1 globo 

e rodapé reforçado. Vidro em todas as portas e pintura verde clara. Telha paulista. 
A escola iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 1958, com 480 alunos 

matriculados. 
Em vistoria realizada em 04 de março de 1958, pelo engenheiro Raphael 

Gendler, verificou-se que as instalações sanitárias estavam em funcionamento, 

bem como os filtros. Porém, com a utilização do prédio, alguns problemas ficaram 
evidenciados:  

 
1. Ausência de cozinha para o preparo da sopa escolar; 
2. Ausência de quarto de despejo; 

3. A instalação elétrica que deveria ser trifásica foi feita com ligação 
monofásica. Haveria necessidade da troca, bem como a substituição do medidor; 

4. Faltou torneira que permitisse fazer limpeza; 
5. Dois sanitários do Galpão ficaram com pouca iluminação; 
6. Os quadros negros se apresentavam ásperos e difíceis de apagar; 

7. O aspecto da obra se apresentou modesto, porém satisfatório. 
Dessa forma, foi aceito pelo Instituto. 

 
Em 28 de abril de 1958, após 60 dias da entrega do “Habite-se” era realizada, 

como de praxe, vistoria, e constatado, para obra em questão, os seguintes 

aspectos após uso: 
 

1. A placa foi retirada; 
2. Foi feita correção no quadro de instalação elétrica, tendo 

sido colocadas as 3 chaves pedidas; 

3. No entanto, foram verificados alguns defeitos que deveriam 
ser reparados: 

3.1. Vazamento em torneira e sifão de lavatório de meninas; 
3.2. Vazamento em sifão de lavatório de meninos e em caixa de 

descarga correspondente; 

3.3. Quadro de campainhas, na portaria, mal “chumbado”. 
 

Em 14 de maio de 1958, o prefeito Dr. Alderico Vieira Perdigão, em ofício ao 
engenheiro do IPESP, Dr. Paulo Leite Mascarenhas, comunicou que irregularidades 

verificadas na vistoria de 28 de abril de 1958 haviam sido sanadas. 
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Blocos 3, 4 e 6 

construídos 

posteriormente 

Acesso ao 

Galpão 

Acesso 

Imagem 276: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Acesso aos Blocos  

3, 4, 5 e 6 
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Legenda: 
 
1. Sala de aula; 

2. Sala de professores; 
3. Secretaria; 

4. Diretor; 
5. Auxiliar de diretor; 
6. Inspetor de alunos; 

7. Galpão; 
8. Biblioteca; 

9. Cozinha; 

Imagem 277: Planta. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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10. Laboratório de ciências; 
11. Depósito; 

12. Sanitário masculino; 
13. Sanitário feminino; 
14. Gabinete dentário; 

15. Sanitário zelador; 
16. Sala; 

17. Dormitório. 

  11
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Especificações e condição atual: 
 

A Escola Estadual Bispo Dom Gastão foi criada em 22 de abril de 1933 com 
nome de Grupo Escola de Vila Prado, então localizada na Rua General Osório, no 
bairro de Vila Prado, em São Carlos. Somente em 1958 que esta escola passou a 

funcionar em prédio na Rua Duarte Nunes, onde permanece até hoje. Seu nome 
foi modificado no ano de 1947 para Escola Estadual Bispo Dom Gastão.  

A escola está situada em uma edificação térrea, e implantada no terreno 
através de 6 blocos, porém, com implantação que difere de outras escolas aqui 
apresentadas, já que foi projetada e construída em governo anterior ao de 

Carvalho Pinto e através do PAGE foram anexados outros blocos à edificação 
escolar, totalizando os 6 blocos mencionados acima. Nessa escola temos a 

interligação entre alguns blocos apenas, Bloco 1 e 2 e Bloco 3 e 4. Essas 4 massas 
configuradas, primeiramente, pelos Blocos 1 e 2; em seguida pelos Blocos 3 e 4, 
depois pelo Bloco 5 e, por último, pelo Bloco 6, reforçam a imagem da presença 

de duas edificações escolares implantadas em um mesmo terreno em tempos 
distintos, assim como a criação, de anexos, que foram construídos para suprir a 

necessidade de espaço dentro da edificação escolar.   
Os blocos 1, 2 e 5, os primeiros a serem projetados e construídos, foram 

inseridos em área frontal do terreno, com acesso pela Rua Duarte Nunes. Estão 
interligados por uma circulação que inicia-se exteriormente ao Bloco 1, protegida 
por uma cobertura, perpassa o interior deste mesmo bloco, extravasa para a área 

externa, conduzindo até o Bloco 2, culminando no Galpão deste Bloco. Essa 
circulação configura-se como um eixo que acaba no Galpão e daí se expande. Em 

seguida temos os Blocos 3 e 4, interligados pela circulação que dá acesso, 
simultaneamente,  às salas de aula, Bloco 4, e ao Galpão, Bloco 3, já que 
encontra-se entre esses dois blocos. Em seguida, à direita e ao fundo, 

encontramos o Bloco 5, isolado do restante da escola devido à sua função, 
moradia do Zelador e por isso colocada em uma área mais reservada. O Bloco 6, à 

esquerda e ao fundo, foi destinado ao depósito. 
A separação entre eles, também se justifica pelo fato de serem projetados e 

construídos em épocas diferentes. Apresentam-se como duas escolas com 

estrutura independente, já que possuem, em cada uma dessas duas áreas, 
galpão, sanitários e salas de aula, apenas compartilhando a mesma ala 

administrativa, implementada, em parte, no Bloco 1 e o restante no 2.  
A escola, assim como as da cidade de Piracicaba, apresenta uma linguagem 

arquitetônica que está confinada em uma área de transição, entre a moderna e a 

eclética, utilizada em período anterior.  
Em bom estado de conservação, a escola, que inicialmente apresentava um 

programa reduzido, incluindo salas de aula, diretoria e secretaria, sofreu, ao longo 
dos anos, inúmeras modificações e ampliações, que tornaram seus percursos e 
setorização desconexos e confusos. Atualmente, com 12 salas de aula e acréscimo 

das salas destinadas à computação e televisão, além da criação da cantina, do 
refeitório e de coberturas em policarbonato para proteção e ligação entre todos os 

blocos. 
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Imagens 278 e 279: Fachada. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Imagens 280 e 281: Eixo de circulação que dá acesso ao bloco 1 e ao pátio, construído 
posteriormente. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Imagens 282, 283 e 284: Corredor de acesso às salas de aula do Bloco 1, sala de aula e 
vista para o pátio de uma sala. 
(Fonte: LIMA, 2012) 
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Imagens 285 e 286: Sala de aula com vista para a rua e Pátio. 
(Fonte: LIMA, 2012) 

Imagens 287: Blocos construídos 
posteriormente. 
(Fonte: LIMA, 2012) 
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7.5.2. Escola Estadual Jesuíno de Arruda 

Localização  Praça Dona Maria Gertrudes de Arruda, 

s/n -- Vila Prado 

Processo  15 296 

Executor IPESP  

Início do Processo  9/dezembro/1957 

Início da Obra 5/março/1958 

Finalização da obra 4/novembro/1959 

Tipo Socorro 

Arquiteto Nada consta 

 

 
 
 

 

Imagem 288: Mapa da cidade de São Carlos | SP, destaque para a EE Jesuíno de Arruda. 
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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Em 9 de dezembro de 1957 o Prefeito Municipal de São Carlos, Dr. Alderico 

Vieira Perdigão, enviou ao presidente do IPESP, Dr. Clóvis Garcia, os documentos 
relativos à construção do então chamado Ginásio Estadual de Vila Prado. 

A Prefeitura Municipal de São Carlos, segundo Lei no 3558, de 06 de dezembro 

de 1957, foi autorizada a adquirir da Imobiliária Lutfala Ltda, por doação, um 
imóvel situado no Bairro Vila Prado, para nele se construir prédio para 

funcionamento da Escola Estadual Jesuíno de Arruda. O terreno, com área de 
10.974 m2, de forma irregular, media 64 m de frente pelo prolongamento da Av. 
Dr. Teixeira de Barros; 40 m, no alinhamento de concordância do prolongamento 

da Av. Dr. Teixeira de Barros com Av. Um; 90 m de frente pela Av. Um; 112 m 
confrontando com a Praça Seis; 30 m confrontando com a Praça Sete; 86 m de 

frente pela Rua Dois. Este terreno compreendia os lotes de número 1 a 5, da 
quadra no 75; e os de no 1 a 21, da quadra no 76; e parte da Av. Quatro, do 
loteamento denominado Jardim Cruzeiro do Sul. 

A escritura de doação do terreno para construção do Ginásio da Vila Prado foi 
assinada em 22 de janeiro de 1958 e em 15 de fevereiro do mesmo ano, o 

prefeito municipal de São Carlos enviou ao engenheiro-chefe da Assistência 
Técnica de Engenharia, do IPESP, Paulo Leite Mascarenhas, o orçamento para a 
execução das obras de um Ginásio, tipo “Socorro”. 

A Prefeitura, devidamente autorizada pela Câmara Municipal, propôs-se a 
empreitar as obras, já estudadas, comprometendo-se a concluí-las dentro do 

prazo de 11 meses e a obedecer a planta e o memorial descritivo elaborado pelo 
IPESP, junto enviou também a escritura do terreno doado, devidamente 
registrada. 

Em 4 de março de 1958 o engenheiro Paulo Leite Mascarenhas, do 
Departamento de Assistência Técnica de Engenharia do IPESP, comunicou ao 

Prefeito Municipal de São Carlos que o governador havia aprovado a construção do 
Ginásio, na importância de Cr$ 5.130.000,00 (cinco milhões e cento e trinta mil 

cruzeiros), porém para ser concluída dentro do prazo de 10 meses. Solicitou 
também o comunicado de concordância, que foi devidamente enviado pela 
prefeitura da cidade de São Carlos em 14 de março de 1958, ou seja, dez dias 

depois. 
Em 15 de março de 1958 foi assinado o contrato de empreitada entre o IPESP e 

a Prefeitura Municipal de São Carlos, designada Empreiteira. 
No mês seguinte, em 17 de abril de 1958, foi realizada a primeira vistoria da 

obra pelo engenheiro Dalton Alves, que recomendou o apiloamento das valas – 

traço no concreto, os serviços de acordo com a norma usual e com o memorial e 
melhora nas valas para apiloamento. 

Em segunda vistoria realizada em 04 de junho de 1958, o engenheiro 
encarregado Raphael Gendler verificou no corpo principal que a obra se 
encontrava no respaldo da alvenaria, com paredes levantadas a 1 m. No galpão, 

Imagem 289: Croqui de localização da EE Jesuíno 
de Arruda. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 15 296, 1957) 
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as sapatas feitas com ferragens esperavam ligação com as ferragens dos pilares. 
A alvenaria dos banheiros e do teatro a 1 m.  

Em 20 de novembro de 1958 foi pedido reajuste de preços da construção do 

prédio destinado a Escola Estadual Jesuíno de Arruda. O pedido de reajuste, visto 
que o material de construção teve elevação no preço de, aproximadamente, 60%, 

enquanto a mão-de-obra teve um aumento de 10%, foi de 30% sobre o valor 
global do contrato. Como maneira de agilizar o processo de reajuste do 
orçamento, a Prefeitura Municipal enviou, anexado ao pedido, tabela com as 

alterações no custo dos materiais empregados na obra: 
 

 
 

 
 

 
O pedido acima foi indeferido em 11 de dezembro de 1958 pelo presidente do 

Instituto. 

Imagem 290: Custo de materiais, destaque para a alta dos preços de Março de 1958 para 
Outubro do mesmo ano. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 15 296, página 108, 1958) 

As escolas analisadas, São Carlos-SP | 



 244 

Em 10 de dezembro de 1958 o prefeito Dr. Alderico Perdigão solicitou ao 
engenheiro Paulo Leite Mascarenhas, do Instituto, autorização para substituir os 
assoalhos da escola por tacos de peroba com asfalto, pedriscos e pregos, 

justificando que este tipo de pavimentação daria à obra aspecto mais elegante e 
moderno e não acarretaria qualquer alteração no preço inicial do orçamento. 

Apenas 1 ano depois, em 19 de dezembro de 1959, o engenheiro Paulo Leite 
Mascarenhas comunicou ao Sr. Prefeito que o IPESP autorizou a substituição do 
assoalho por tacos de peroba, desde que não houvesse nenhum ônus para o 

Instituto. 
Em 29 de dezembro de 1959, o prefeito municipal comunicou ao engenheiro 

Paulo Leite Mascarenhas do IPESP, que devido a falta de materiais básicos, como 
cimento, ferro, pedra britada e tijolos, além das constantes chuvas torrenciais 
durante o mês de dezembro, o sensível atraso no andamento da obra. Devido a 

essas circunstâncias pediu a prorrogação do prazo da obra por 60 dias. 
Em 18 de fevereiro de 1959 é autorizada a prorrogação do prazo de 60 dias 

para a entrega da obra, após envio de informação do Serviço de Meteorologia 
atestando a intensa precipitação dos meses em questão. 

Foi concedido “Habite-se” em 08 de junho de 1959. 

 

 
 

 
 
Em 12 de junho deste mesmo ano, o engenheiro Paulo Leite Mascarenhas 

enviou ao Prefeito de São Carlos, uma planta e orçamento padrão, devidamente 
especificado, para que a Prefeitura Municipal providenciasse a adaptação de sala 

de aula para laboratório de ciências naturais, medida essa necessária, conforme 
determinação da Secretaria de Educação, para o funcionamento da escola tipo 
“Socorro”. A verba destinada ao laboratório totalizava a importância de 

Imagem 291: Habite-se. 
(Fonte: Arquivo IPESP, Processo 15 296, página 137, 1959) 
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Cr$77.976,60 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e 
sessenta centavos), devendo, para a execução do serviço, serem observados, 
rigorosamente, os memoriais e plantas. 

Em 12 de março de 1959, o prefeito Dr. Alderico Vieira Perdigão, solicitou uma 
prorrogação de mais 60 dias para a entrega da obra pelos mesmos motivos 

anteriores. 
Novamente, em 26 de junho de 1959 o prefeito de São Carlos pediu reajuste de 

30% sobre o valor inicial da obra e com as mesmas justificativas do período 

anterior. 
O prédio foi concluído em 08 de junho de 1959, com o laboratório concluído 

apenas em 28 de setembro de 1959. 
A inauguração da Escola Estadual Jesuíno de Arruda deu-se em 04 de novembro 

de 1959, novamente coincidentemente com a data de aniversário da cidade de 

São Carlos e 1 ano após a inauguração, forçosamente prevista, já que esta não 
encontrava-se concluída, da Escola Estadual Bispo Dom Gastão, também 

localizada no bairro Vila Prado, reforçando o tom político do Plano de Ação. 
Em 25 de novembro de 1959, o engenheiro Paiva Grecco do IPESP, realizou 

vistoria no prédio para liberação de reajuste de 50% solicitado pela prefeitura. 

Porém, constatou que as obras complementares, a saber, construção e instalação 
de dois portões de madeira, com pilares de alvenaria de tijolos; plantação de 400 

mudas de cedrinho ao longo da cerca de arame; pintura do galpão e interligação 
das 3 caixas d’água e encanamentos, não encontravam-se concluídas e que 
deveriam ser executadas de acordo com pedido feito verbalmente à prefeitura. 

Portanto, concluiu não fazer jus o valor do reajuste à obra em questão. 
Em 26 de novembro de 1959 novo pedido foi feito pela Prefeitura e em novo 

laudo de vistoria feito em 26 de dezembro de 1959, através do engenheiro Carlos 
Mendes Gonçalves e constatou: o prédio encontrava-se terminado e em uso; a 
Prefeitura Municipal havia providenciado a execução dos serviços complementares 

determinados pelo engenheiro Paiva – fiscal do setor. Assim, liberando reajuste 
solicitado. 

Em 16 de fevereiro de 1960, em carta enviada ao prefeito, o engenheiro 
Anthero Vieira Machado, comunicou que o engenheiro fiscal constatou a conclusão 
do prédio e a prefeitura deveria tomar as providências necessárias para a sua 

imediata utilização. Após efetivada a medida acima, a prefeitura deveria 
comunicar ao IPESP, a data de sua ocupação. Em resposta a carta acima, em 6 de 

julho de 1960, o Prefeito Professor Antonio Adolpho Lobbe, comunicou ao 
presidente do IPESP, Francisco Morato de Oliveira, que a Escola Estadual Jesuíno 

de Arruda havia sido inaugurada em Novembro de 1959, mesmo sem sua total 
conclusão. 

Em 23 de julho de 1965, observou-se a construção de uma quadra no referido 

terreno e que não foi completada na avalição do engenheiro fiscal do IPESP. 
Através do CONESP, em 9 de abril de 1974, a escola passou por ampliação, 

acrescentando à sua  primeira estrutura, composta por 3 blocos, outros 2 blocos 
que continham 12 salas de aula e Galpão. O prédio, com todos os seus blocos, foi 
construído em alvenaria de tijolos e coberto com telhas de tipo francesa. É 

constituído de um prédio, Bloco 1, para administração e salas de aula com 
pavimentos térreo e superior e ainda passadiço que conduz ao Bloco 2, onde está 

implantado o Galpão. Já no Bloco 3 está localizada a Sala de Artes Industriais e no 
Bloco 4, com 2 pavimentos, estão salas de aula, sanitários, galpão e cantina. 

Nesta escola, encontramos diversos acessos, o primeiro perpassa o Bloco 1 e 

chega até o Galpão situado no Bloco 2, criando um eixo que corta os dois 
primeiros blocos e extravasa no passadiço dos blocos 3 e 4. Um segundo acesso 
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conduz por uma passagem exterior ao Bloco 1 até chegar aos Blocos 3 e 4. 
Enquanto o Acesso 3 nos leva por entre os Blocos 1 e 2, dando acesso tanto ao 
Galpão quanto às salas de aula e administração. O acesso 4 conduz até a Quadra 

de Uso Múltiplo. A separação dos públicos fica muito clara e não deixa que um 
único acesso se sobrecarregue. 

Notamos que no Bloco 4 temos, além de salas de aula, os laboratórios, que 
anteriormente, por exigência da Secretaria da Educação, ocupavam salas de aula 
e foram devidamente transferidos para o primeiro pavimento deste bloco, com 

projeto seguindo todas as especificações necessárias para o seu bom 
funcionamento, no entanto, não são utilizados e ocupam área que poderia estar 

alocando outro espaço em atividade. 
Em bom estado de conservação, assim como a Escola Estadual Bispo Dom 

Gastão, evidencia diferentes épocas: Os Blocos  1 e 2 fazem parte do Plano de 

Ação, do ano de 1960, já a quadra de uso múltiplo é do ano de 1965, enquanto os 
Blocos 3 e 4 são do CONESP de 1977. A constante ampliação e modificação da 

escola demonstra o intenso crescimento da demanda e da necessidade da criação 
de espaços adequados, assim como de melhora na acessibilidade universal. 
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Imagem 292: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 293: Plantas. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Legenda: 
 
1. Sala de aula; 

2. Sala de professores; 
3. Biblioteca; 

4. Terraço; 
5. Diretor; 
6. Secretaria; 

7. Sanitário administrativo feminino; 
8. Sanitário administrativo masculino; 

9. Auxiliar de diretor; 
10. Circulação; 
11. Depósito; 

12. Sanitário feminino; 
13. Sanitário masculino; 

 

14. Galpão; 

15. Palco; 
16. Coxia; 

17. Artes industriais; 
18. Copa; 

19. Sala de atividades; 
20. Gabinete dentário; 
21. Orientação profissional; 

22. Almoxarifado; 
23. Escada; 

24. Laboratório; 

25. Cantina. 

Massa Fina 

Massa Fina 

 

Pedra 

Laje de 

Concreto 
aparente Escada  Tijolo aparente 

Concreto 

aparente 

Laje de 

Concreto 
aparente 

Pedra 

Imagens 294, 295, 296 e 297: Fachadas: Noroeste, Sudeste, Nordeste e Sudoeste. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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 Especificações e condição atual: 
 
As fachadas da escola são compostas por diversos materiais, como pedra, 

tijolo, concreto e massa, que são utilizados para compor diferentes texturas nas 

paredes externas, assim como a ornamentação em frisos logo abaixo das janelas.  
A utilização do brise soleil, dificilmente encontrado nas escolas apresentadas nesta 

pesquisa por trazer gastos ditos “desnecessários” à obra, no Galpão do Bloco 2 
evidencia a preocupação com a diminuição da insolação na fachada sudeste, 
proporcionando ao Galpão maior, conforto térmico. O intenso uso do palco, 

localizado neste Galpão, também justifica a utilização do brise, já que protege 
aqueles que vivenciam as apresentações dos alunos da escola, transformando-se 

muito constantemente em um anfiteatro. 
Esta escola com projeto datado do ano de 1957, ou seja, anteriormente à 

concepção e início de atuação do Plano, apresenta-se também dentro a discussão 

moderna, porém com resquícios de uma arquitetura anterior. 
Em bom estado de conservação, mostra-se totalmente direcionada para o seu 

interior, não abrindo-se para o espaço da cidade, porém justificado, já que foi 
implantada em uma área de trânsito, percursos e acessos conflituosos, o que 
poderia gerar outros embates com o seu entorno e a própria cidade. A solução 

encontrada pelo arquiteto foi o seu isolamento, que torna-se mais pungente a 
partir do momento que colocou-se grades e implantação em nível acima da rua. 

Outro fato que acabou gerando estranhamento durante visita à escola foi a 
intensa ampliação sofrida ao longo dos anos para suprir uma demanda crescente 
de alunos e gerando novos blocos dispersos pelo terreno e adaptados aos pré-

existentes, porém sem qualquer comunicação e estudo que viabilizasse a 
interligação entre os novos e os antigos. 

 

 
 
 
 

Imagem 298: Fachada. 
(Fonte: LIMA, 2010) 
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7.5.3. Escola Estadual Professor Antonio Adolpho Lobbe 

Localização  Rua Santa Isabel, 12 -- Vila Isabel 

Processo  34 807 

Executor IPESP  

Início do Processo  1961 

Início da Obra 12/setembro/1961 

Finalização da obra 30/novembro/1963 

Tipo Nada consta 

Arquiteto Kurt Hollander 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Imagem 301: Mapa da cidade de São Carlos | SP, destaque para a EE Professor Antonio 
Adolpho Lobbe. 
(Fonte: Google Earth, 2012) 
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A Escola Estadual Antonio Adolpho Lobbe, antigamente denominada Grupo 
Escolar da Vila Isabel, foi executada pelo Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo, o IPESP, porém, no seu arquivo, não foi encontrado o processo 

referente à ela. As informações obtidas para esta pesquisa foram encontradas no 
arquivo FDE e no  arquivo da própria escola. 

Segundo plantas e documentação encontradas no arquivo FDE, a escola 
apresenta projeto datado de 1961 e, portanto fazia parte das escolas implantadas 
no interior do Estado de São Paulo pelo Plano de Ação do Governo do Estado. 

Nestas plantas, com identificação do Instituto, também foi possível constatar a 
autoria do projeto, do arquiteto Kurt Hollander. Extremamente detalhadas, as 

pranchas nos mostram um projeto moderno, constituído de um único bloco que 
abriga todas as funções e modifica-se ao percorrer diferentes espaços, por 
exemplo as salas de aula, o bloco administrativo e os pátios.  

Na fachada temos a utilização de pedra amarela, arenito, em vários tons, 
irregulares e com juntas largas, aplicadas nas paredes externas das salas de aula 

e em todas as fachadas cegas; elementos vazados, que marcam os pátios 
anexados às salas de aula; pastilhas azul no Galpão e, finalmente, o reboco. O 
telhado foi feito com telhas de fibrocimento e na área onde encontramos os 

sanitários masculino e feminino, foi utilizada a laje impermeabilizada (Vide 
detalhamento – Imagem 303). A utilização do elemento vazado se deu nas áreas 

de pátio e de delimitação da escola com a rua. 
  As salas de aula buscam sempre a contemplação e a continuidade com o 

exterior, através de aulas ao ar livre em pátios que encontram-se adjacentes às 

salas de aula. Estas salas apresentam ventilação cruzada com janelas e portas 
que se abrem para os jardins, integrando espaço interno com externo. 

Atualmente com 11 salas de aula e 2 pátios, foi originalmente concebida para 
abrigar 8 salas de aula e apenas 1 pátio (em vermelho na Imagem 302), no 
entanto, devido a crescente demanda foram necessárias reformas e modificações 

afim de abrigar novos espaços, com acréscimo dos Blocos 3 e 4 (em azul na 
Imagem 302). Através de 3 acessos distintos, o de professores e público em 

geral, o do pré-primário e o do primário, encontramos os pátios que fazem a 
distribuição para às salas de aula e administração. 

Cada sala de aula, modulada em 48 m2, ou seja, 6 m x 8 m, possui a sua área 

privativa externa, que também possui outros 48 m2, com grandes portas que 
abrem-se e integram esses dois ambientes, transformando-os em uma grande 

área de 96 m2. Os espaços foram projetados pensando na ventilação e na 
iluminação que cada ambiente receberia, assim como todo o percurso percorrido 

até culminar em diferentes ambientes da escola. Vemos que durante o trajeto que 
nos leva pelo interior da escola, nos deparamos com aberturas zenitais e grandes 
espaços de jardim e estar. O jardim e o exterior confundem-se e fundem-se com o 

interior da escola. Não conseguimos delimitar nenhum dos dois. 
Os bebedouros, os bancos e o tablado destinado à professora são previamente 

estabelecidos pelo arquiteto em projeto, no entanto, a configuração dos alunos em 
sala de aula é determinada pelo tipo de atividade aí desenvolvida, portanto, 
apresentam-se com um layout flexível.   

Em bom estado de conservação, a escola térrea sofreu ampliações e pequenas 
modificações, porém não apresentando mudanças profundas na sua estrutura 

inicial. Também não encontramos nenhum paralelo com outras escolas do período, 
dessa forma, acreditamos ter sido conduzida para a Seção IP-92, projetos 
especiais, que contratou arquiteto de escritório particular para a execução do 

projeto. 
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Acesso 
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Imagem 302: Implantação. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagens 303 e 304: Planta de cobertura e detalhe da Laje Impermeabilizada. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Legenda: 

 
1. Sala de aula; 
2. Área privativa; 

3. Sanitário feminino; 
4. Sanitário masculino; 

5. Estar; 
6. Palco; 
7. Cozinha; 

8. Depósito; 
9. Material didático; 

10. Mastros; 
11. Sala pré-primário; 
12. Recreio descoberto; 

 
 

Nesta escola, o arquiteto detalhou muitos elementos, como os bancos em 
concreto com dimensões de 1,80 m x 0,40 m; as esquadrias de ferro; os pórticos 

utilizados no pátio; os elementos vazados, as jardineiras encontradas junto às 
salas de aula; o tablado dessas mesmas salas; o acabamento superior do muro; o 
mastro para bandeira, que não foi executado, e até mesmo o fechamento do 

recreio coberto do pré-primário. 
A seguir colocamos alguns desses detalhamentos, que a partir de levantamento 

in loco, pudemos constatar sua execução, com exceção dos mastros para 
bandeira, e bom funcionamento até os dias atuais. 

 

 

Imagem 305: Planta. 
(Fonte: Arquivo FDE, 2011) 
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Elementos vazados “neo-rex” no 20 ou similar 

Junta de dilatação a cada 6m 

Placas de  

0,40 m x 0,40 m 

 
Tábuas de Frejó 2 x 15 
 
 
Vigas de Frejó 4 x 12 

 

 
Rufo 

Chapas onduladas         

de fibrocimento 
 
Viga 

Imagem 306: Detalhe dos elementos vazados. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 307: Detalhe do fechamento do recreio coberto do pré-primário. 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 308: Detalhe do pórtico em recreio coberto e recreio coberto do pré-primário. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 309: Corte da Sala do pré-primário. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 310: Corte da Sala de aula, Recreio coberto, Palco, Depósito e Recreio coberto 
pré-primário. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 311: Corte Transversal 
(Fonte: Arquivo FDE) 
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Imagem 312: Fachada Rua Santa Isabel. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 313: Fachada Rua Bispo Dom Gastão. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 314: Fachada Rua Joaquim da Fonseca. 
(Fonte: Arquivo FDE) 

Imagem 315: Fachada. 
(Fonte: Arquivo da escola, 1963) 
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Imagens 319 e 320: Muro frontal construído posteriormente, substituindo gradil. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagem 318: Acesso a Secretaria. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 316 e 317: Fachada atualmente, parte com gradil, acesso à área administrativa, 
parte como muro. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagens 321 e 322: Pátio coberto com pórticos e concreto e palco. Ao fundo, ampliação. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagem 323: Quadra poliesportiva 
construída junto às salas de aula e área 
privativa. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

Imagens 324 e 325: Sala de aula e área privativa com parede de elementos vazados. 
(Fonte: LIMA, 2011) 
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Imagens 326 e 327: Acesso às salas de aula e antigo pátio do Pré-Primário. 
(Fonte: LIMA, 2011) 

As escolas analisadas, São Carlos-SP | 



 263 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

           8. Conclusão______________ 

CAPÍTULO VII 



 264 

Apesar de a produção de prédios escolares através de projetos contratados pelo 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, o IPESP, junto aos arquitetos 
atuantes na iniciativa privada no Estado de São Paulo ou, até mesmo, em menor 

escala, por aqueles arquitetos que exerciam a profissão dentro das Seções do 
próprio IPESP, superar os limites de uma classificação baseada na identificação e 

periodização, temos o entendimento de períodos anteriores e do debate 
instaurado em torno da história e da historiografia da arquitetura moderna 
brasileira feitas por pesquisadores e que possuem, em sua maioria, como 

referência comum as considerações sobre o tema da edificação escolar pública 
redigida por João Vilanova Artigas, em artigo publicado na revista Acrópole em 

1970 e com o título “Sobre escolas...”27, ainda que no período estudado, Vilanova 
Artigas atuava de forma concomitante com os outros arquitetos que também 
influenciaram os rumos tomados pela Arquitetura Moderna Brasileira, através das 

discussões estabelecidas dentro do Plano de Ação. 
Ficou evidente que até em período anterior a implementação das edificações 

modernas, existia uma concepção rígida de espaço escolar, em que a hierarquia 
de tais espaços nas edificações objetivava demonstrar o poder de uma classe, 
através da utilização do layout muitas vezes “fixos”, da separação funcional dos 

espaços denominados nobres e não-nobres, da fachada da edificação e dos seus 
materiais de acabamento aí utilizados, muito deles importados da Europa, desta 

forma, configurando um tipo arquitetônico, que era seguido em todas as 
edificações escolares da época. Não pensavam o bem estar e a necessidade 
funcional de um espaço concebido para abrigar e disseminar o saber. Com um 

programa escolar extremamente reduzido e simplista, sofreu alterações ao longo 
do tempo, mas consolidou-se após evolução e diversificação dos ambientes que 

constituem o prédio escolar. Esse programa escolar evoluiu até chegarmos em 
quatro conjuntos funcionais, que atendem à demanda e às necessidades da 
edificação escolar: Administração, Pedagógico, Estar e Serviços, dos quais fazem 

parte os seguintes ambiente e estão presentes em todos os prédios escolares da 
atualidade: 

 
1. Administração: diretoria, secretaria, portaria, almoxarifado, sala de 

professores, sanitário administrativo; 

2. Pedagógico: salas de aula, sala de uso múltiplo, biblioteca; 
3. Estar: cozinha, despensa, refeitório, cantina, sanitários de alunos, quadras; 

4. Serviços: depósito e sanitário de funcionários.  
 

Os edifícios aqui estudados foram elaborados por diferentes arquitetos, em sua 
maioria contratados de escritórios privados e seguindo o contrato estabelecido 
entre o governo e o IAB, este mediado pelo seu então vice-presidente João Batista 

Vilanova Artigas. Ainda que inseridos no mesmo cenário social, cultural e 
econômico, possuíam formas diversas de interpretações que norteavam a 

concepção dos edifícios. O partido arquitetônico de cada projeto, ou de cada grupo 
de projetos, como no caso do arquiteto Fernando Arantes, em Araraquara, nas 
escolas Padre Francisco Coulturato, Dorival Alves e Narciso da Silva César, que 

seguem o mesmo partido e são facilmente identificadas como sendo do mesmo 
arquiteto, demonstra uma variedade interpretativa e de resposta ao mesmo 

“problema” apresentado, a saber, grande demanda por prédios escolares, através 
de um orçamento baixo para construção e prazo de término da obra reduzido. 
Ainda notamos um esforço do governo na criação de novas possibilidades 

                                                        
27 Vide Acrópole, no 377, páginas 10-13, setembro/1970. 
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construtivas, seguindo um ideal de industrialização, este também atrelado a um 
ideal de progresso e modernização, do interior do Estado de São Paulo, através da 
utilização de materiais pré-fabricados trazidos da Capital, mas partindo da 

premissa de redução de orçamento e de tempo de construção, itens 
indispensáveis para o sucesso do Plano. No entanto, a possibilidade de uma 

construção que segue as concepções da época, também com uma previsão de 
término mais curto e com obra mais limpa, acaba frustrada no momento em que 
acontece um atraso imenso na entrega dos materiais, a dificuldade de transporte 

dos mesmos e um grande equívoco na elaboração da planilha orçamentária, 
forçosamente elaborada para atender aos anseios do governo. Ainda enfrentou-se 

a não aceitação deste novo método construtivo pela população da cidade, pelos 
alunos e funcionários, o que extinguiu a possibilidade de novas tentativas no 
período e a demolição e reconstrução dos prédios, desta vez utilizando o método 

construtivo tradicional. 
Ainda seguindo a determinação de diversos arquitetos e educadores como 

Anísio Teixeira, fica evidente que, nos casos aqui estudados, não foi utilizado o 
conceito de Plantas-Tipo, carimbadas e reproduzidas em série, contrariando o que 
era proposto pelo DOP e utilizado como forma de economia e rapidez. Sabemos, 

no entanto, que essas plantas foram também utilizadas pelo Plano de Ação, 
porém, nesta região não foi encontrada nenhuma delas, o que evidencia a total 

autonomia dos arquitetos contratados, exceção apenas aquelas que, diante do 
prazo, foram adaptadas, de outras já concluídas em cidades próximas, ao terreno 
da cidade, pelos arquitetos da Seção IP-92, “arquitetos-funcionários”, do próprio 

Instituto, a saber o segundo prédio construído da Escola Estadual Dorival Alves, o 
segundo prédio da Escola Estadual Padre Francisco Coulturato, ambas em 

Araraquara; a Escola Estadual Professor Vicente Ferreira dos Santos, em Araras; a 
Escola Municipal Professora Diva Marques Gouvêa, em Rio Claro. 

Fica evidente, e ainda veremos mais especificamente a seguir, a pluralidade das 

soluções apresentadas, umas mais aproximadas das outras, eventualmente 
concebidas pelo mesmo arquiteto; outras mais diferenciadas, no entanto, sem 

conseguirmos afirmar a existência de uma corrente clara. Nesse sentido, 
acreditamos que a possibilidade que abriu-se diante dos olhos destes arquitetos, 
através da Arquitetura Moderna, possibilitou uma nova “versão” da própria 

educação que estaria relacionada à interpretação de cada um ou simplesmente a 
visão deste sobre “a melhor forma de educar”. Por exemplo, temos a Escola 

Professor Antonio Adolpho Lobbe, em São Carlos, que apesar de contemplar todo 
o programa estabelecido pelo FECE, propõe novos rumos para a prática 

educacional, vide, por exemplo, os pátios adjacentes às salas de aula, que se 
abrem e transformam o ambiente. Assim como esta, outras “tentativas” puderam 
ser feitas. 

Ainda, após análise das possíveis discussões que pudessem se estabelecer 
entre arquitetos e educadores atualmente, a distância existente entre eles reside 

no entendimento de dois pensamentos distintos: por um lado temos os arquitetos, 
que através da idealização de espaços pretendem mudar as concepções vigentes 
na sociedade; por outro temos os educadores, mostrando para os alunos a 

sociedade em que estão inseridos, a fim de prepará-los para este mundo que os 
aguarda. Portanto, essa diferença de entendimento da mesma questão acaba por 

gerar um embate, responsável pela dificuldade de estabelecimento de discussões 
entre esses dois profissionais. 

As regularizações relativas a projeto arquitetônico que encontramos nesta 

região  foram limitadas as determinações propostas através do FECE, criado em 
1960, pelo então governador Carvalho Pinto, com o intuito de atender à 

Conclusão | 



 266 

construção, através de ampliação, aparelhamento e construção  de prédios 
escolares. Utilizava uma classificação que se baseava no programa para estas 
edificações escolares e daí surgem as escolas classificadas como Tipo I, Tipo II ou 

Tipo III.  
Diferentemente das Plantas-Tipo, classificadas através de letras, que deveriam 

ser “carimbadas” em terrenos. Dessa forma, os arquitetos e engenheiros do orgão 
responsável, IPESP, DOP e até o Convênio Escolar, deveriam apenas estabelecer 
de que maneira esse “carimbo” seria implantado no terreno e definir as 

necessidades para esta inserção. Entre as soluções desenvolvidas por estes 
arquitetos eram recorrentes a utilização de pilotis e o aterro do terreno.  

Os arquitetos deveriam seguir um programa pré-estabelecido, no entanto com 
liberdade para a sua criação e determinação de paralelos e proximidades entre os 
diversos ambientes, assim como, a possibilidade de criação de outros espaços que 

se fizessem necessários, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos 
pelo FECE. A classificação proposta por este sugeria medidas estabelecidas em 

função do então modelo pedagógico. Essas sugestões vinculadas ao programa das 
edificações escolares levava em consideração, em um primeiro momento, a 
quantidade de alunos atendidos, buscando sempre suprir vagas no ensino público 

para uma demanda sempre crescente, e a consequente dimensão da edificação. 
Trabalhava com algumas determinações e aproximações entre ambientes, na 

tentativa de auxiliar o arquiteto no momento projetual. Através de uma primeira 
determinação, o número de salas de aula, estabelece, a partir daí, uma série de 
medidas e necessidades para a definição de outros ambientes, como gabinetes 

dentário e médico, educadora sanitária e auxiliar de diretor. 
A avaliação das escolas e a análise das regulamentações propostas pelo FECE, 

podem ser resumidas através do fluxograma abaixo, que avalia, de uma maneira 
geral, como se estabelece a proximidade entre cada conjunto funcional e os 
ambientes que fazem parte de cada um deles, bem como o acesso do público, dos 

alunos e dos funcionários em cada um dos ambientes. 
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Apesar da diversidade de soluções, em todos os projetos houve uma resposta 
crítica à tipologia tradicional, ou seja, uma busca pela dissolução da hierarquia 
presente em edificações ecléticas de períodos anteriores.  

Porém, essa resposta em tom crítico mostra-se de diferentes maneiras, em 
alguns casos, nos projetos feitos em Araraquara, temos soluções que se 

aproximam daquelas elaboradas durante o Convênio Escolar, com os blocos 
funcionais separados por todo o terreno e interligados por circulação coberta, em 
prédio térreo. É o caso da Escola Narciso da Silva César, Francisco Coulturato e 

Dorival Alves, todas com projeto de Fernando Arantes. Ainda aqui encontramos, 
como já dito acima, a tentativa de utilização de elementos pré-moldados, que 

também apresentava-se como uma forma de manifestação crítica à estrutura 
convencional de construção, que ia (e ainda vai) contra os princípios de 
modernização e progresso presentes em todas as outras esferas sociais. 

Na Escola Bento de Abreu já nos deparamos com uma requalificação de 
edificação existente e ampliação, com dois pavimentos, porém com a manutenção 

de espaços de convivência e troca, com o grande pátio central. Evidenciando o 
forte ideal moderno, presente até mesmo em uma edificação da década de 1920, 
através da criação de espaço de convivência. 

Em Araras, temos a análise de duas escolas, a primeira, Professor Vicente 
Ferreira dos Santos, projetada pela Seção IP-92 do Instituto, nos mostra a 

indecisão dos arquitetos do IPESP ao projetar o prédio escolar, moderno, porém 
com resquícios de uma arquitetura feita em período anterior. Com entrada que 
deixa o passante em condição de inferioridade em relação à edificação, implantada 

em nível superior, com grande escadaria e pilares que marcam o acesso, credita 
ao prédio certa sensação de suntuosidade e consequente hierarquização. Ainda 

não possui acesso aos funcionários, público, alunos do pré-primário e do primário 
separados, evidenciando uma maior preocupação com a demarcação de um único 
acesso suntuoso à importância dos múltiplos acessos, que resguardam a 

edificação escolar e mostram-se de extrema importância para aqueles projetos 
feitos por escritórios privados. Já, a segunda, Francisco Graziano, com projeto de 

Lucjan Korngold, volta-se a pensar uma edificação funcional, que abriga todo o 
complexo programa, afirmando o ideal de sociabilidade e economia de meios. 

Na cidade de Piracicaba encontramos as edificações projetadas pelo DOP e a 

tentativa definitiva de trabalhar com edificações modernas, porém com lastros de 
uma arquitetura eclética. As Plantas-Tipo, não avaliadas nesta pesquisa, e a 

modulação mostram-se presentes, assim como a falta de contratos com 
escritórios privados e arquitetos modernos renomados, que entre outras coisas, 

estão discutindo arquitetura. 
Em Araras as escolas são constituídas com um grande pátio que centraliza e 

organiza todo o restante dos ambientes, a referência à obra de Artigas é difícil de 

ser afirmada, mas há possibilidade de existir, em função das interlocuções 
travadas entre os arquitetos naquele período. Os blocos funcionais, ou pavilhões, 

ora se configuram como “L”, ora em “O” e ora em “U”. Na escolas Marciano de 
Toledo Piza e Dijiliah Camargo de Souza encontramos dois blocos entremeados 
por um pátio central, na primeira, descoberto, e na segunda, coberto. Esses pátios 

são pontos finais de um eixo que inicia-se na rua, buscando a cidade e a 
comunidade, e os levando e inserindo nas discussões internas à edificação. De 

forma a estabelecer, de forma direta, um diálogo e uma aproximação entre essa 
comunidade, os pais, funcionários e alunos. Já na Professora Diva Marques 
Gouvêa, adaptação de outra edificação escolar, feita pelo arquitetos do Instituto, 

temos uma planta em “L” que abriga o pátio descoberto e busca uma 
permeabilidade com a cidade através de elementos como o cobogó. Outro 
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elemento não só presente nesta escola, mas aqui extremamente visível, é o eixo 
de circulação que perpassa pela generosa circulação interna e culmina no grande 
pátio descoberto. Ainda, no pátio coberto, que mais uma vez abre-se para o pátio 

descoberto, temos a utilização de cobogó na sua parede que faceia a rua, 
demonstrando, mais uma vez a permeabilidade desejada entre o ambiente 

externo e o interno ao prédio. Já a escola Monsenhor Martins apresenta sua planta 
em formato de letra “O”, abrigando em seu centro, o pátio descoberto, 
descortinado por todos os ambientes da edificação e abrindo-se, em pontos 

estrategicamente projetados, para a rua, em um jogo de “mostra e esconde”. 
Em São Carlos, talvez pela topografia mais acentuada, encontramos as escolas 

que mais se afastam daquelas mostradas até então. A ampliação e a consequente 
modificação do projeto inicial, com a perda do partido arquitetônico, é recorrente 
em todas as edificações, com aproveitamento máximo da área de terreno 

destinada à escola. Na cidade também notamos a intensa preocupação do prefeito 
em propagandear  a cidade para o governo estadual, objetivando a implantação 

de outras tantas escolas estaduais.  
Diante do exposto fica nítida a dificuldade do estabelecimento de uma 

classificação destas escolas. No entanto, vale registrar o comprometimento com o 

próprio modernismo, na tentativa de adoção de uma arquitetura envolvida com o 
Estado e com a sociedade, zelando pela igualdade e pelo acesso de todos à 

educação. A acessibilidade e a sociabilidade, presentes na apropriação do sítio, em 
que os espaços administrativos, o pátio coberto e descoberto e ainda a quadra, 
são projetados de maneira a estabelecer um contato direto com a população e 

com a própria cidade, publicizando esses espaços. 
Com o propósito de, através da clareza de suas formas e ambientes, revelar o 

exercício da sociabilidade e do convívio, a Arquitetura Moderna mostrou-se, por 
meio de discursos de um grupo de arquitetos, ingênua. Os rumos da sociedade, 
diferentemente do que pensavam esses mesmos arquitetos modernos, não 

poderia ser modificado por meio de ações que culminariam com a elaboração de 
uma edificação. É claro que a educação é a expressão de um povo, e a partir dela, 

talvez, poderemos modificar essa sociedade, no entanto, os problemas 
enfrentados pela sociedade contemporânea vão além da elaboração de um edifício 
e passam por questões econômicas e sociais. 

Dessa maneira, essa condição da nossa sociedade não escapou do crivo de V. 
Artigas, um dos intervenientes do modernismo e atuante nessa produção escolar, 

que reflete-se até os dias atuais. Sustentando a afirmativa de que questões 
sociais não podem, ou não conseguem, ser sustentadas apenas pelos projetos de 

arquitetura, mas envolvem outras discussões sociais que fogem da alçada 
arquitetônica. 

 

“Sou de uma geração que procurou soluções para todos os problemas. No meu 
tempo, era possível ser mais enciclopedista, entregar-se individualmente à tarefa 

de pensar nestas questões. Podem ter me condenado. Me chamaram de sonhador, 
de comunista, mas foi nisso que gastei os melhores anos de minha vida. Sei que 
fiz uma poesia desse processo todo. Fiz uma imensa poética. Dos primeiros aos 

últimos versos. Tenho orgulho tão grande do meu passado, das minhas ilusões, de 
realizar essa pequena obra, me sinto tão muito bem. Duro seria se não tivesse 

nada para dizer e chegasse nessa hora ainda esperando uma oportunidade. É um 
papel cumprido integralmente. 

O que me impressiona é que os problemas que nos resta têm, hoje, uma escala 

que já está muito longe da minha capacidade individual de interpretá-los. 
Estarei fora de poder opinar sobre isso”. 
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(FONTE: ARTIGAS, Vilanova. In: Instituto Lina Bo Bardi e Fundação Vilanova Artigas, Vilanova 

Artigas, Arquitetos Brasileiros. São Paulo: Ed. Governo do Estado, 1997, página 33) 
 

Porém, ainda assim, podemos afirmar que as edificações modernas, neste caso 
as edificações escolares, contribuíram para uma expressão simbólica de 

modernização do interior do Estado de São Paulo. E, ainda que parte das obras do 
Plano tenham acontecido em outros governos, como de Jânio Quadros e João 

Goulart, essa modernização pode e deve ser associada ao PAGE e a possibilidade 
de progresso que este incitou, levado pelo sucesso da construção de Brasília e 
pela esperança social suscitada pelo governo Juscelino Kubitschek. Porém, ainda 

notamos que coexistem dois pensamentos, uma vez que ora há a necessidade de 
construção de um país moderno, empreendedor, progressista e com um Estado 

forte, e através de uma Arquitetura Moderna porém, tantas outras vezes, há a 
necessidade de manutenção do “antigo” e do representativo de um Estado 
poderoso, que se manifesta através de ornamentos, acesso suntuoso e materiais 

importados, ou seja, por meio de uma Arquitetura Eclética.  O medo se faz 
presente quando projeta-se uma edificação escolar e não assume-se um lado, 

quer ser moderno, seguindo uma tendência da época, porém não totalmente, 
deixando essa edificação fazer parte de uma área de transição, como é o caso das 
edificações presentes na cidade de Piracicaba.  

O Plano de Ação foi uma ambiciosa tentativa de, antes de mais nada, 
propagandear o próprio Estado, e para tal, foi utilizado um discurso inflamado 

sobre modernização e progresso. Não devemos descartar o legado arquitetônico 
produzido pelo Plano, que encontrou ressonância em muitos jovens arquitetos, 
porém, neste momento, cabe ressaltar a falta de discussão dos rumos que a 

educação tomava e de recursos técnicos adequados ao ritmo da industrialização 
vigente no período. Apesar de termos na fala de Plínio de Arruda Sampaio uma 

tentativa de enaltecimento de um Plano feito às pressas, buscando suporte em 
outros elaborados anteriormente e sua dedicação em convencer o interlocutor de 
um planejamento minucioso de todos os aspectos do próprio Plano, vimos uma 

trama que misturava aspectos de vários outros planos, como o Salte, o Metas e o 
Convênio Escolar.  

Por fim, observamos, em certo sentido, que houve uma assimilação de 
produção arquitetônica anteriores, ao mesmo tempo em que buscou-se não dar 

continuidade aos ideais neoclássicos e ecléticos. Através do experimento de novos 
materiais e, principalmente, novos métodos construtivos, notamos a intensa 
procura por uma arquitetura com viés modernizadores, atrelada a Era Industrial. 

Em um momento que foi necessário zelar por questões administrativas e, 
sobretudo, financeiras, sob pena de não se atingir os fins últimos propostos pelo 

Plano de Ação, esse estudo acabou por registrar, ainda que não fosse seu tema 
central, o trabalho de um grupo por inserir o país em esferas distintas: a 
pedagógica, a administrativa e a financeira, e mesmo não obtendo o sucesso 

esperado, por inexperiência ou ingenuidade, na construção de estruturas pré-
fabricadas, cabe ressaltar a extrema importância futura destas construções. Hoje, 

a adoção de novas tecnologias, principalmente na pré-fabricação de componentes, 
traz um verdadeiro salto qualitativo, assim como previsto pelo Plano,  à 
arquitetura escolar – equipamentos públicos construídos com qualidade, rapidez e 

menor custo, porém ainda restritos aos centros urbanos de tamanhos médios e 
grandes. No entanto, assim como encontrados nesse estudo, outros, inseridos e 

cidades interioranas menores, devem estar prestes a serem descobertos, 
mantendo viva a continuidade do estudo e seus questionamentos. 
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Grupo de Pesquisa: “Arte e Arquitetura no Brasil: diálogos na cidade moderna 

e contemporânea”  

 

Entrevista: Marcolino Vaccari e Maria Lúcia de Britto (Marluce) 

Data: 28 de abril de 2006 

Entrevistadores: Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordido e Miguel Antonio 

Buzzar. 

 

Marcolino: Silvano: Cotações que eram resumidos como diretor... diretor, ... 

eu era diretor da politécnica, tinha o diretor de administrativo e de finanças, 

administrativo financeiro, e tinha o diretor de obras certo? Porque um diretor de 

obras, função de tocar obras, que era o que uma vez licitada a obra, passava, 

percebeu?  

Miguel: A fiscalização não era tua era de outro? 

Marcolino: Não eu só fiscalizava o que era do setor no caso projeto. A obra era 

de outro. Então, o Marluce , naquele, (...), aquele atestado... 

Marluce: De obras? Mas aquele é projeto! 

Marcolino: Não, não. Atestado de projeto. No fim do atestado, eu acho! Tem 

uma declaração do superintendente, que era: as obras executadas eram 

acompanhadas pelo arquiteto, certo? Diferente de ser fiscalizada entende? A 

fiscalização é uma fiscalização técnica, que era feita através de outras diretorias. 

Miguel: É que aí tem que fazer a medição... 

Marcolino: Pagamentos...que aí voltava nessa Diretoria Administrativa 

Financeira que era do...não tinha nada que ver com a minha Diretoria. Agora! Eu 

tinha condições de chegar na obra e falar isto aqui está errado! 

Marluce: A gente acompanhava quando tinha um problema a gente ia na obra. 

Marcolino: Fazia um acompanhamento. 

Miguel: Desde a locação? 

Marluce: Desde a locação. 

Marluce: Que aquele local na planta era a gente que... 
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Marcolino: Não, não! O que a gente fazia na... Locação. A locação era feita 

pelo Adriano e, posteriormente, depois de 70 você vê... Muitas vezes, entende? 

Por... Alterações de terreno, ou por..., Vamos supor, um precisando de 

levantamento, qualquer coisa a gente tinha que dar uma “alteradinha” lá na... 

Marluce: Dentro do local, você lembra quando eu fui locar a Campinas-

Sumaré? Que o “cara” não conseguia locar porque a Sumaré? E eles ficaram 

dizendo que não podia (...) 

[Corte da gravação] 

Marcolino: Entende? Tinham algumas... Competências, isso não era só 

referente à Fóruns não. Referente a todos os projetos. Porque essa Diretoria era... 

Marluce: Não fazia só Fórum. 

Marcolino: Mas todo os tipos de projetos!  

Miguel: É bom saber, bom conversar porque dá para esclarecer o nosso 

objetivo. Porque é assim lá nosso Departamento de Arquitetura em São Carlos nós 

temos um grupo de pesquisa, cujo objetivo dele é fazer um levantamento da 

produção moderna do Estado de São Paulo, evidentemente que é uma grande 

produção, mas nós gostaríamos de focar nas obras públicas, a difusão da 

arquitetura moderna nas obras públicas, por si já é um trabalho grande, nós não 

gostaríamos de focar simplesmente do ponto de vista do projeto ou da obra 

executada, gostaríamos de pegar também os responsáveis, os profissionais que 

estavam envolvidos, porque nós queremos caracterizar como naquele período, ou 

até hoje, mas enfim mas, no período em que as obras do Plano Carvalho Pinto... 

Marluce: Plano de Ação. 

Miguel: Dos anos 50, 60, 70 ali se configurou um aparato técnico construtivo 

sem igual no país é nosso enfoque, então... 

Marcolino: É sem igual mesmo! 

Miguel: Então por isso porque formação, é justamente porque nós queremos 

sair simplesmente de uma análise formal da edificação, que nós vamos fazer que 

é importante, mas também de uma análise material desse campo da construção, 

desse campo arquitetônico que se formou que envolve profissionais, uma parcela 

do Poder Público, que quer que a sua representação se dê através da arquitetura 

moderna, tem o público que é receptivo à arquitetura moderna, então tentar 
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produzir uma leitura um pouco mais sem querer ser pretensioso, mais 

aprofundado daquele momento e que repercute até hoje. Enfim um momento de 

formação e de constituição desse aparato arquitetônico.  

Marcolino: Então, mas esse aparato o DOP, Departamento de Obras Públicas, 

ficou com um quinhão disso aí porque a educação por exemplo, ... 

Marluce: Saiu. 

Marcolino: Tinha um esquema montado para a educação. A saúde por talvez 

até por pressão...Saiu disso também. Porque a saúde tinha um órgão de pequeno 

porte que eram as UBS, ou Centro de Saúde, Passou a fazer um plano (talvez 

mais recente), de atendimento e depois de referência é o seguinte, a Unidades 

básicas de Saúde, elas tinham uma finalidade de fazer o primeiro atendimento e aí 

ou o “cara“ dava um “melhoral” para o “cara”   e mandava ele para a casa ou se 

ele tivesse alguma coisa mais grave ele era encaminhado para o Hospital de 

referência. Para evitar...Isso acontecia antes dessas unidades básicas de saúde, 

antes o “cara” ia para o hospital e formava aquela fila.  

Tereza: Mas isso é mais recente, não é Doutor Marcolino? 

Marcolino: Isso já foi no Montoro...deu o primeiro início e no governo seguinte 

se consolidou. 

Miguel: O caderno de referência foi no Montoro. 

Marluce: Sim. 

Marcolino: Mas o que é importante... Não esses cadernos de referência que 

você fala é das escolas. Das UBS acho que não tinha. 

Marluce: Tinha, tinha....Eu tenho até... 

Marcolino: O que tinha era um Plano, o Plano era o seguinte eles pegavam os 

bolsões e já sabiam, para esta população aqui vai precisar de tantas UBS, e um 

hospital de referência. Agora esse hospital de referência precisava, ele não podia 

ser eclético, então de repente tinha um Incor aqui um outro hospital de 

atendimento para pulmão em outro lugar, hospital das mulheres em outro lugar. 

O importante é que o “cara” já tinha passado por uma triagem na UBS que ficava 

perto da casa dele. E a UBS custava baratinho. E o hospital custava um 

valor...Agora quando o “cara” fosse para o hospital ele já ia ter lá condições de ser 

atendido, a UBS ia simplesmente detectar o problema e muitas vezes acontece 
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isso: o “cara” tem um problema simples e vai para o hospital, enquanto se ele for 

na UBS é medicado rapidamente e volta para a casa.    

Miguel: Tinha todo um sistema. 

Marluce: Exato. 

Marcolino: Esse plano era muito bom. 

Marluce: Tinha Plano antigamente. 

Marcolino: Diante desses Planos do Estado o que aconteceu se criou na 

Secretaria da Saúde um Centro de Engenharia que se chamavam na ocasião e que 

passaram a projetar e a construir essas UBS. 

Miguel: Quando? 

Marcolino: No fim do Governo Montoro.  

Miguel: Até então eram vocês que faziam? 

Marcolino: Até então era nós que fazíamos e nós muitas vezes não fazíamos 

tecnicamente porque não tinha ainda esse plano. Eu vou contar uma passagem 

que eu apreciei: um deputado queria uma UBS e um hospital no reduto dele lá, 

porque era promessa de campanha dele só que, aí então ele foi ao Departamento: 

_ Eu vim aqui porque eu sei que é você que faz! Porque na Secretaria da Saúde 

por incrível que pareça disse que aí não precisava nem da UBS, nem do hospital. 

Miguel: Não estava no Plano. 

Marcolino: Então...Lógico porque o Plano era um negócio...pegava bolsões de 

acordo com a população, localizava aquilo ali e obviamente a UBS estava para o 

que é um Centro de Saúde hoje o Maluf transformou isso em PAS... 

Marluce: pequeno...Ambulatório, pequenas cirurgias. 

Marcolino: Atende muita pediatria, viroses, 

Tereza: Preventivo, pré-natal... 

Miguel: Você considerava para isso os antigos postos de puericultura... 

Marluce: Era para tudo também, vacina. 

Marcolino: O importante é que foi definido um plano... 

Miguel: mas e o deputado? 
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Marcolino: O deputado falou, bom isso é um absurdo! Faz parte do meu Plano 

de governo, da minha base de campanha e os “caras” não querem fazer, disse 

que não precisa lá! 

Mas aí é que começou o técnico a ter um pouco de força. Antes era o Salve 

Rainha! Quem mandava era o governador, faz aqui alá... 

Tereza: Na época do carvalho Pinto como foi? 

Marcolino: O Carvalho Pinto ele punha limites nas coisas... 

Marluce: Era sério. Teve o Plano de Ação. 

Marcolino: O Plano de Ação do Carvalho Pinto é importante, foi base em 

termos de recursos porque ai foi assim, vamos pegar esses recursos e em vez de 

sair construindo vamos fazer um plano. Agora para fazer um plano precisa de 

recurso, então não vamos “enfiar” todo o dinheiro no hospital das Clínicas ou na 

Via Anchieta, vamos levantar o recurso e aí “soltou” para os órgãos técnicos, na 

ocasião era “Sebs”, Secretaria da Educação... Que aí os órgãos técnicos eram 

mais executores do que elaboradores do Plano, por exemplo, esse levantamento 

das necessidades da população a Secretaria tinha e fornecia, o DOP cumpria o 

papel de executor, projetava toda a parte de arquitetura, de engenharia, tudo de 

execução propriamente dito.  

Marluce: O governo propôs normas de barateamento, ele não deixou “solto” 

não. Todos os custos da obra tinham que obedecer rigorosamente à um limite de 

orçamento, não podia gastar o que bem entendesse com piso por exemplo 

Miguel: quem elaborava essas normas? 

Marcolino: Essas normas então era o seguinte, uma vez determinado  a  

padronização do (programa não confundir com o projeto), a padronização do 

projeto foi uma consequência da padronização do programa, principalmente na 

área da Justiça, porque aconteceu essa... tem uma necessidade para que 

atendesse a demanda, barateasse o custo e deixasse o prédio mais ou menos 

adequado para o fim que ele estava determinado.  

Miguel: Isso no caso da Justiça é posterior aqueles Fóruns que o Artigas 

projetou? 

Marcolino: É posterior. Esses Fóruns que o Artigas fez eram contratados ainda 

dentro do Plano de Ação, mas é por isso que eu falo que esse Plano estava voltado 
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para recursos, ele não tinha aqueles órgãos que “falava” tem que fazer assim, 

assado, assado...Vamos ver a questão do programa a padronização do programa 

é importantíssima! Os programas nesse tempo desses outros arquitetos eram 

fornecidos pelos juízes, pelo promotor, pelas autoridades dos municípios, então 

cada um “puxava a sardinha para o seu lado” resultado: as vezes um Fórum de 

primeira Instância custava o dobro do de segunda e era muito mais monumental. 

Naturalmente elaborado por ótimos arquitetos, nada contra...agora o que 

aconteceu o Heli Lopes Meirelles na ocasião, ele começou a ver este tipo de coisa, 

ele argumentou para o Secretário que esses programas tinham que ser 

padronizados para poder definir bem: Fórum de segunda Instância é isso, primeira 

é aquilo...    

Primeira Entrância é dividida em A, B...Na ocasião o Departamento de Obras 

Públicas é que ficou incumbido de projetar o Fórum em função desses programas 

que para ter força de e não mudar conforme a mudança de Secretário foram 

fixados por Decretos... 

Miguel: Os programas... 

Marcolino: Sim. 

Miguel: Não entendi foi o Heli Lopes Meirelles que elaborou? 

Marcolino: Foi o Heli Lopes Meirelles que era Secretário da Justiça.  Mas ele 

era do tipo, uma pessoa acima da média em volume de trabalho. Os critérios 

eram em cima da sua produção. Então os espaços ficaram um pouco apertados, 

porque foram elaborados em cima dos volumes de feitos (processos).que se 

acumulavam. 

Tereza: Ele produzia acima de uma média. 

Marcolino: Isso ele era excepcional.  

Miguel: Ele era o racionalista. 

Marcolino: Era difícil contestá-lo...Ele dava de dez a zero... 

Marluce: Arrasava! 

Marcolino: Ele era fora de série...(Entrega a cópia da palestra do Dr. Aurélio 

Araújo, Superintendente do Departamento) ele coloca bem a questão dos Fóruns, 

mas o DOP nessa ocasião fazia tudo.  
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Marluce: Na área de Segurança tinha todos os equipamentos. 

Tereza: delegacias, Presídios... 

Marluce: Delegacia, Penitenciária, Casa de Detenção... 

Marcolino: Aí até aparece alguns projetinhos meus...Como os das Delegacias... 

Marluce: Depois Penitenciárias... 

Miguel: Aqueles projetinhos que tem das delegacias de São Paulo? 

Marluce: Aqueles que têm janela, (faz o sinal de pequeno com as mãos) não é 

nosso! 

Tereza: Aqueles de pastilhas? 

Marluce: Aquele antigo padronizado é. Aquele “compridão” é do DOP. Aquele 

branco de janelinhas pequenas não é. Aquele “horrorozinho”... 

Risadas... 

Marluce: Eu não me conformo não tem janela aquele negócio! 

Marcolino faz uma referência gestual (?) das delegacias durante o governo 

Quércia que fez delegacias com as “janelinhas”. 

Marcolino: As delegacias padronizadas que nós tivemos que fazer pré-

moldadas, tivemos que adotar um projeto pré-moldado porque o Quércia tinha no 

programa de Governo dele dobrar os número de delegacias no Estado de São 

Paulo...Não, não na cidade de São Paulo, eram 52... 

Marluce: Mais, 98, 99! 

Marcolino: Eram 51 que ainda eram do Plano de Ação do carvalho Pinto feitos 

pelo DOP... 

Marluce: 30 anos depois... 

Marcolino: Aí entrou o Quércia e falou: _ Eu vou dobrar o número de 

delegacias!  

Marluce: Ai aquelas 98, 88... 

Marcolino: Ai nós fizemos essas pré-moldadas chegou à 103. 

Miguel: Mas aquelas 51 eram do DOP? 

Marluce: Eram do DOP aquelas compridas... 
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Marcolino: Eram do DOP de dois arquitetos... 

Marluce: As bonitas de pastilhinhas, tinha aquela pequenininha bonitinha: 

Cananéia! 

Marcolino: Essas têm o embleminha do Plano de Ação. 

Tereza: Lembrei do modelo da Casa Verde Alta. 

Marcolino: Tem o embleminha do Plano de Ação. Foram feitos por dois 

arquitetos: Sérgio Julian e Valdemar Grecco. Eles que fizeram esses projetos de 

delegacias e .. 

Marluce: Mas tem Cananéia que é linda com telha de barro! 

Marcolino: A diferença fundamental houve uma alteração, que não foi por 

decreto, mas por determinação do Secretário, uma alteração profunda nessas 

delegacias, ou seja, não permitir carceragem. Então o que aconteceu essas 

delegacias são só quatro celas pequenas ... a ideia era a seguinte para não ficar, 

não existia ainda os CDP (Centro de Detenção Provisórias)  então onde ficavam os 

presos que não estavam condenados? Nas delegacias, então o que acontece 

ficavam todas abarrotadas tinham grandes celas, então no governo Quércia os 

Secretários já viram isso e aí foi criado um cadeião para mandar esse pessoal para 

lá. Ai ou o pessoal ia para ao cadeião ou ia para a Casa de Detenção que abrigava 

o preso que estava em processo de condenação. Ou seja, não tinha ainda a 

situação definida. 

Tereza: Trânsito julgado?  

Marcolino: É. 

Miguel: E aí ficava muito tempo. 

Marcolino: Não ainda fica! Mas agora tem os CDP e agora vão para lá. E não 

mais centralizaram também. Só para vocês terem uma ideia o pavilhão nove 

daqui da Detenção tinha nove mil detentos...sabe o que é nove mil num pavilhão? 

Fazendo o que...esperando? Esperando não! Nessa grande alteração desse projeto 

foi isso, enxugar a permanência do preso em julgamento.  Então essa delegacias 

tem n o máximo quatro celas e pequenas que era para não permitir e aí essa 

delegacias fazia atender o público em geral, B.O. e outras coisas e não segurar 

preso, não era sua função. 
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Marluce: Foi tão grande essa mudança no projeto em questão de área, a 

delegacia estava aqui a carceragem aqui, talvez até maior que a delegacia ai 

quando o Quércia falou, não é para segurar preso a carceragem diminuiu até um 

décimo do espaço anterior , viu como foi forte o “negócio”. 

Marcolino: A ideia seria o seguinte no máximo em três ou quatro semanas o 

preso já estivesse com a situação dele definida, então isso ia naturalmente 

pressionar também a justiça... 

Marluce: Foi uma tentativa. 

Marcolino: A grande virtude disso ai foi que ele dobrou o número de 

delegacias. 

Marluce: Ele fez mesmo. 

Marcolino: Ele passou de 51 para 103 e escolheu os locais obviamente onde 

havia necessidade... 

Miguel: Deu para assentar em todos os terrenos? 

Marcolino: Os terrenos eram pequenos. 

Tereza: quantos metros quadrados em média? 

Marluce: Pequenininho de três mil, quatro mil, cinco mil metros quadrados... 

Miguel: médio pequeno... 

Marcolino: As delegacias eram grandes, mas a grande finalidade era a de 

manter a polícia na função dela. Você vê que hoje a coisa evoluiu tanto que hoje 

tem na cidade postos móveis, porque o que acontecia o policial tomando conta de 

preso não exercia a função dele, daí era um acúmulo de funções era um distante 

do outro e o PM num ponto chave...Cidade Tiradentes, no meio a presença da 

polícia, pelo menos o pessoal tinha um ponto chave para fazer um B.O. reclamar 

os direitos deles, andavam não sei quantos quilômetros, eles chegava lá o “cara” 

estava tomando conta de preso...teve uma influência muito grande de  uma 

Delegacia Geral de Campinas “o cara” desenhou o sistema de atendimento se você 

entrar nessas delegacias modernas ele desenhou um balcão (um poste de 

“concretão”, alto de tal maneira que uma determinada altura que o policial 

pudesse atender e ficasse guardado sua segurança, é um projeto muito bom esse 

aí. 
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Marluce: Essa 90, 80..acho que Anchieta tem uma, lá perto do Anchieta tem 

uma. 

Marcolino: Aí foi até uma pesquisar “sacar” alguma entende? Precisava 

chamar atenção foi aí que eu bolei esse negócio de falar, por exemplo, 67º DP, 

com três metros de altura... 

Marluce: Para a população saber que aí tinha uma força... 

Miguel: Uma comunicação que funciona ... 

Marcolino: É um negócio que tinha o “simbolinho” do Carvalho Pinto e da 

polícia... 

Miguel: Num outro momento em que você andava tranquilamente na cidade... 

Marcolino: É precisava chamar atenção...esse negócio pegou tanto que depois 

nos distritos eles estão usando. Mas foi uma sacada assim, eu até achei que era 

legal. 

Marluce: É que é compridinho aquela frente... 

Marcolino: eu fiz uma composição com um número grande ali...que quando a 

gente escreveu o número escreveu o DP. 

Marluce: DP e o número em preto. 

Marcolino: Mas foi assim visava...Mas quem dizia onde vai fazer o distrito 

policial era o DPS lá da Secretaria de Segurança, mas entrou a padronização 

também. 

Miguel: E o cadeião, DOP também? 

Marcolino: Os dois arquitetos também Valdemar Grecco e Sérgio Julian. Esse 

cadeião era uma fase intermediária... 

Marluce: Mas não é aquele que teve a revolução... 

Marcolino: Não é o que começou com São Bernardo. 

Miguel: Eu trabalhava no DOP, Secretaria de Obras em Santo André, tem um 

cadeião que foi feito na época do Quércia. 

Marcolino: Santo André?  
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Marluce: É aquele lá mais sofisticado...O cadeião é aquele compridão que tem 

em São José do Rio Preto...não é este que ele está falando. O que ele está falando 

é aquele cadeião que foi modificado pela firma que bate com o projeto de Marília. 

Marcolino: O primeiro projeto desse cadeião.. 

Miguel: Foi em São Bernardo, foi isso... 

Marcolino: Você conhece essa arquitetura prisional?  

Miguel: Não, não sou... 

Marcolino: É que nós acabamos... 

Miguel: Desenvolvendo um estudo. 

Marcolino: É, no fim nós fizemos a Penitenciária de Araraquara que em 

determinado momento foi chamado como penitenciária modelo. Mas lá era o 

seguinte, para ver como era feito o negócio o “cara” mandou fazer a muralha , ela 

tinha três metros para baixo e sete para cima e um passadiços por cima. 

Miguel: Qual a medida da passadiça? 

Marluce: Um de altura por oitenta de largura, era grande. 

Marcolino: Então tinha assim tinha 400x200... 

Marluce: Não é 700. 

Marcolino: Não é 400! Dado do problema, em 1972, a muralha pronta, 

projetar a Penitenciária dentro dela. 

Tereza: Começou já tendo a muralha! 

Miguel: Vocês projetaram a muralha? 

Marcolino: Não já existia a muralha. 

Miguel: Era o condicionante do projeto. 

Marluce: Eu me lembro era bem novinha, fomos lá em Araraquara ver o local 

eu chego lá tem uma muralha grande 400 por 200, com uma porta no meio e 

você entrava estava tudo livre! Olha para um lado olha para outro livre! Até hoje 

eu tenho a imagem na cabeça. 

Marcolino: Então aí que nó começamos a pesquisar o que era uma penitenciária 

e depois até me aprofundei um pouco e fiz umas palestras sobre o assunto. 
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Miguel: Mas as referências quais foram? Americanas? 

Marcolino: Na, não posteriormente nós vimos as americanas mas... 

Miguel: elaboração própria... 

Marcolino: Nos Estado Unidos é diferente ... 

Marluce: Nós fomos vendo o que tem no Brasil. 

Marcolino: O que tem no Brasil, principalmente em São Paulo. 

Marluce: Mas teve uma que era demais a Papuda em Brasília, que tema até 

apartamento dentro... 

Marcolino: mas tem uma...que os soldados ficavam juntos com os presos... 

Marluce: Então é Recife! 

Marcolino: Os soldados armados... 

Marluce: Recife!  

Marcolino: Uma boa penitenciária é da Ilha de Itamaracá 

Marluce: É a de Itamaracá, onde os peixes comem presos. 

Miguel: Lá atrás era, agora não “né”? 

Marcolino: Itamaracá tem uma salinha, numa ilha, então o preso não tem jeito 

de sair de lá. Para sair tem que nadar 400 metros. Ai dá tempo de pegar o “cara”. 

Marluce: Ou o peixe come o preso. 

Marcolino: Ma sé um bom presídio. Uma boa penitenciária que influenciou 

bastante foi a de Avaré. Tinha sido projetado por uma firma empreiteira. 

Marluce: Até hoje ela funciona direitinho. 

Marcolino: É. A penitenciária funciona sabe porque? Por causa do diretor você 

pode fazer o que quiser, mas quem resolve é um bom diretor. Meio Leonino esse 

negócio de recuperara a turma é meio difícil. 

Tereza: O Senhor conheceu a de Bauru também? 

Marcolino: Bauru ... 

Tereza: O agrícola. 

Marluce: Ah! Aquilo é uma beleza. 
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Marcolino: Nós fizemos penitenciária sem muro que foi prêmio de arquitetura. 

Nós utilizamos toda a tecnologia penitenciária com dois alambrados. O problema 

da penitenciária é o seguinte, se você fizer um muro de vinte metros, o “cara” 

pula.  

Miguel: Ele vai achar uma escada de vinte metros. 

Marcolino: Lógico! O “cara” pula o que não pode é ter espaço para ele correr. 

Então só para você ter uma idéia, você tem um muro de sete metros a cinco 

metros desse metro você tem que fazer um outro muro com alambrado de quatro 

metros que é para o “cara” não pegar embalo senão ele embala e pula. 

Marluce: E depois tem um outro alambrado também. 

Marcolino: Nós fizemos lá em Pirajuí, é uma das penitenciárias que funciona 

bem. Araraquara funciona bem. 

Marluce: Araraquara está deturpada, mas funciona bem. Em Campinas 

também. Em Campinas Sumaré tem quatro ou cinco tipos. 

Marcolino: Começa a retirar os presos... 

Marluce: Das delegacias. 

Marcolino: O que acontecia com os distritos policiais, ou nas delegacias “ o 

cara” era para ficar lá como se não tivesse apenado. Agora acontecia que passava 

cinco ou seis anos e o “cara“ era julgado e não tinha lugar para levar o “cara” 

então ele continuava lá. Então tinha muita gente apenada cumprindo pena nas 

delegacias, distritos. Por isso que a ideia de enxugar isso aí foi fundamental. 

Miguel: O que você fazia na parte jurídica foram os Fóruns, delegacias e 

Segurança o que mais? 

Marluce: Porque as Secretarias eram juntas, depois que separou. 

Miguel: Tem a saúde... 

Marcolino: Creches. 

Miguel: Antes das creches passar para a educação. 

Marcolino: As vezes no meio do caminho surgia uma coisa “bacana” por 

exemplo, nós fizemos uma Diretoria fundamentalmente só de obras de Arte, 
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Pontes. O forte do DOP eram pontes. Hoje em dia ninguém faz ponte. Quem está 

fazendo é a CPOS mas não tem gente... 

Marluce: Contratada. 

Marcolino: Mas o DOP tinha gente boa. 

Marluce: Enxugadinho, dez elementos. 

Marcolino: Sugiram dentre essas obras coisas espetaculares, não sei se você 

ouviu falar em um plano de pontes metálicas. Era o seguinte a COSIPA, foi no 

governo Montoro, ela tinha uma dívida com o Estado, fez-se um acordo a COSIPA 

pagaria esta dívida com perfis metálicos. O governo até um certo vão dava a 

ponte e assistência técnica e a prefeitura fazia o tabuleiro e com isso foi se 

fazendo milhares de pontes por aí. Depois disso aí evoluiu, era outro governo, 

evoluiu um outro plano que era já no governo Quércia foi assim quando o Leiva 

era o Secretário Dentro desse mesmo espírito foi feito um projeto de uma creche 

aonde todos os perfis já vinham e já pré-fabricados, cortados de acordo com o 

projeto e montar. 

Miguel: O projeto eram vocês que fizeram? 

Marcolino: Nós que fizemos. Foram muitos. 

Marluce: Quando houve a mudança quando encamparam as ferrovias no Plano 

do Militares, quando destruíram as ferrovias fizeram todas as estações que eram 

todas vindas da Inglaterra, naquele “modelinho” então restauramos e 

transformamos em creches... 

Marcolino: Tinha a turma do restauro também. 

Miguel: Você não trabalhou como Nestor?   

Marcolino: Nestor? Ô! 

Miguel: Eu era estagiário dele e fiz levantamentos dessas estações. 

Marluce: Alguns viraram velórios para não estragar, ficar sem uso. Eram áreas 

lindas, planas, fazíamos de tudo. 

Miguel: O material onde que está?  
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Marcolino: Eu era um guardião do arquivo técnico do DOP! Como na minha 

Diretoria estava o arquivo do DOP agora tudo em papel vegetal, coisas lindas, 

tinham coisas em bico de pena e papel linho. 

Marluce: Tinha do Penteado em nanquim que fez o aeroporto. 

Marcolino: Chegou um determinado tempo chegou um cidadão lá e entendeu 

que devia mudar o arquivo e nesse tempo eu não estava mais nessa Diretoria. Só 

que foi mudado assim...Hoje em dia esse arquivo está no CPOS porque de 

algumas tentativas de manter esse arquivo foi criado uma comissão , para fazer 

um Central de Documentação do Estado  e eu, mais um menino do CDHU... 

Marluce: Guilherme. 

Marcolino: Mais o “cara” que tomava conta do arquivo... 

Marluce: Ezequiel. 

Marcolino: formou uma comissão para agente fazer alguma proposta para este 

arquivo. Só que aí isto aqui passaria para Secretaria da Cultura. Então a 

Secretaria da Cultura contratou um especialista  em arquivos que era do Rio, meio 

temperamental  e ele não entendeu que o que a gente precisava preservar era o 

arquivo técnico ele acho que a gente tinha que fazer uma Central de 

Documentação do Estado e de todo o Estado, começando pelo DOP , já existe o 

Arquivo do Estado. Essa central de Documentação iria englobar esse acervo. 

Naturalmente outras Secretarias com outro Comandantes, Cláudio Tucci que era 

chefe de gabinete do DOP conhecia o acervo técnico, sabia do valor daquilo então 

essa pessoa  que ia fazer parte da Diretoria que tinha sido contratada ele foi 

assim, era especialista viu o técnico e viu queria saber o resultado, então no 

prédio da Riachuelo, do sub-solo tinha tudo o que era referente à RH, de tudo um 

pouco que não tinha uma documentação que era obrigatória guardar por um 

determinado tempo, depois mandar para um arquivo geral. A hora que o “cara” 

entrou naquele subsolo ele falou: _Para eu entrar ai tem que no mínimo detetizar 

porque eu já tive fungo de não sei o quê e tal... 

Mas mesmo assim dessas reuniões saíam frutos que até o Bataglia projetou... 

Tereza: Domingos Bataglia? 

Marcolino: Não, Luis Carlos Bataglia. Os locai onde seriam que abrigariam 

esses arquivos. O “cara” deu as dicas, tal locais mais climatizados, tudo direitinho. 
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Então para ser em dois pavilhões ale na Tangará aonde é a CPOS, construíram 

dois pavilhões lá com sheds, mas isso aí hoje me dia esses pavilhões não estão 

abrigando os arquivos, mas eles estão abrigando a própria CPOS e os arquivos 

estão lá num lugares... 

Tereza: No prédio da frente... 

Marluce: O arquivo o negócio pegou no transporte! A documentação, a relação 

de tudo...eles misturaram tudo. Então você pode pegar qualquer coisa no CPOS, 

documento, com data e tudo que você não encontra e custam uma fortuna 

também. Você encontrou alguma planta? 

Tereza: Os Fóruns do IPESP e paguei caro, por volta de 80 ou 100 reais uma 

prancha. 

Marcolino: Tinha 150 anos de obras públicas. O fundamento desse arquivo era 

preservar o arquivo técnico do DOP as vezes tinha coisas assim que eu até fiquei 

preocupado porque andou sumindo alguma coisa.  Precisava antes de autorização 

minha para sair e tinha prazo, mas mesmo assim andou sumindo alguma coisa. 

Ma só que aconteceu chegou no ano que eu estava na Secretaria, quando o DOP 

fez 150 anos teve uma exposição na Casa Brasileira, Museu da Casa Brasileira, 

150 anos de Obras Públicas.  

Tereza: Em que ano foi isso? 

Marcolino: Eu já estava no prédio, não no Palácio 95, 96. 

Marluce: Ele já estava fechado. 

Marcolino: É fechado. Agora para achar alguma coisa lá para fazer a exposição 

foi difícil. Mas nós conseguimos tinha coisas do Ramos de Azevedo, do Prestes 

Maia do Euclides da Cunha...um “prático”. 

Miguel: tem um catálogo desta exposição? 

Marcolino: Deve ter tido porque eu fui um dos colaboradores, deve ter acho 

que foi em 94. 

Marluce: Tinha fechado o DOP eu já estava aqui. 

Marcolino: Eu já estava na Secretaria, tinha um menino do DOP, mas deu para 

fazer alguma coisa. Até primeiro teve um atrito eles falaram que era 150 anos da 

CPOS, para não ficar como DOP ficou como Públicas. 
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Marluce: Eram todas do DOP, não tinha nenhuma deles! 

Marcolino: Mas foi até legal. 

Miguel: Vamos agora voltar aos Fóruns como é foi o processo de ... 

Marcolino: Isto está tudo documentado aqui que eu vou passar para vocês que 

é o seguinte esse processo foi bem assim... 

Marluce: Claro.  

Marcolino: Visava principalmente  tem um item aqui que eu li...isso aqui é 

uma palestra que o Aurélio fez.  

Miguel: Até 1960 foi implantado pelo decreto de 1960 o princípio das 

padronizações de projetos... 

Marcolino: dos programas não dos projetos. 

Miguel lê o texto da palestra. Falava de programas inadequados, interesses 

particulares... 

Marluce: Exatamente. 

Miguel continua com a leitura: Luxuosos de custos elevados e de perda do 

tempo. 

Marcolino: Então a grande  necessidade em relação aos fóruns foi atender 

uma demanda que não era como está hoje, mas naquele tempo já estava 

congestionado em termos de processos. 

Tereza: Eu queria entender uma coisa esta data 1970, durante o plano de ação 

que era por volta de 1958, o DOP também fazia fóruns paralelos à esses que eram 

contratados que padrão tinham?  

Marcolino: Também não tinha padrão cada arquiteto fazia do seu jeito. O 

importante é que a padronização que houve foi do projeto. 

Tereza: mas a partir de 1970? 

Marcolino: Não é anterior a 70. Isso aqui foi uma formalização. 

Miguel: Então vocês já padronizavam antes? 

Marcolino: Já padronizávamos. 

Tereza: Os F foram a partir de quando? 
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Marcolino: No governo anterior ao Abreu Sodré. 

Tereza: Laudo Natel. 

Marcolino: Isso.  

Tereza: E aqueles de Barretos de São Carlos que ... 

Marcolino: Esses são dos anos 40. 

Tereza: Quarenta? 

[virada da fita] 

Marcolino: quando estava batendo nos oitenta (provavelmente se referindo as 

repetições do modelo F), outra coisa tinha uma dificuldade enorme para ampliação 

nisso vem o Manuel Pedro Pimentel, Secretário no governo Paulo Egídio, e aí ele 

bolou manteve o decreto, mas só que cria os módulos.  

Miguel: quem idealizou os módulos? 

Marcolino: Qualquer arquiteto pode propor. 

Miguel: Não, mas a ideia de fazer de quem foi? 

Marcolino: Aí a gente já tinha bastante experiência e então gente fez uma 

equipe multidisciplinar com o Eduardo Lebrão o atual presidente e secretário daqui 

que ele era assistente do Manuel Pedro Pimentel. Então a gente fez uma equipe e 

montou uma, depois o Manuel Pedro Pimentel foi para...ele ficou, tanto que chama 

MPP este modular  a ideia era a seguinte...depois ele foi para a Secretaria de 

Segurança e ele queria reconstituir essa equipe para fazer isso tudo, também com 

a possibilidade...isso no Paulo Egídio, depois do Paulo veio Maluf, depois Quércia e 

veio a ideia de tirar o preso e a evolução disso foi tão grande que hoje preso não 

tem contato com polícia nenhuma , ficam no prazo mínimo ali e já vai para o 

Centro de detenção provisória.  

Marluce: Esse aqui é o meu currículo.  

Miguel: O pré-moldado de quem é? 

Marcolino: O pré-moldado fomos nós que idealizamos, quem deu assistência 

foram engenheiros do departamento, que tinham experiência disso ai. 

Miguel: Mas eles chegaram a montar uma fábrica de pré-moldados?  

Marcolino e Marluce: Não. 
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Marcolino: Era empreitado e o empreiteiro. 

Miguel: Ele montava tudo. 

Marcolino: Ele montava o sistema dele. Era um pré-moldado feito na obra. 

Miguel: Mas tinha todos os sisteminhas laje, viga, vedação. 

Marcolino: Tudo. Você tem que conhecer essas delegacias vale a pena. 

Miguel: Então o empreiteiro montava as terças de pré-moldado na hora no 

canteiro. 

Marcolino: Isso. 

Em minhas anotações que pode não ter gravado: pelo porte (tamanho, 

enxugava, tinha um sistema construtivo. Para a empresa local não conseguir fazer 

tinha que simplificar. Teve uma padronização de materiais de revestimentos 

(decreto), no MPP o piso era marcopiso, marcovan. Em 1975 os cartórios foram 

para dentro do Fórum, necessitando de áreas maiores  (móveis e casamento). Nos 

FAM eles saem e fica só os de ofícios. Desajustes com as modificações com as 

estruturas. 

O pré-moldado era em (concreto celular) argila expandida e concreto mesmo. 

Os brises não comportavam argamassa armada porque eram muito estreitos.  

Vigas que travam e sustentam o edifício. Projeto básico – Novaes- da casa 

(inicialmente) Cada empresa desenvolveu a dele(direitos aurorais) 

Brises colocados por último (MPP), se acabava a verba não colocava. 

LAF- tira partido da inclinação da telha por causa da proibição do uso do 

fibrocimento. 

MCJ é de concreto. 

Marluce: Eu comecei com os MPP como fóruns você começou antes (ao 

Marcolino). 

Marcolino: Eu tenho um documento que tem toda a relação das obras 

que...Fórum F1 locado em tais municípios... É um atestado que...Vou te arrumar 

uma cópia porque lá você vai ver a quantidade de obras locadas. Esses fóruns eu 

acabei fazendo praticamente sozinho.  

Marluce: Fez tudo sozinho. 
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Marcolino: O F... 

Marluce: O de elemento vazado de torreão azul...Tem três ou quatro tamanhos 

Miguel: Esse tipo de documentação é muito importante de ser divulgado. Veja 

hoje não tem mais plano, não tem mais esta produção... 

Marcolino: mostra outros decretos de fóruns de 1986, altera as normas 

técnicas e administrativas dos fóruns, está vendo, mas é tão leonino se eu 

contratar você para fazer um Fórum a partir desse decreto, no fim está claro tem 

que seguir rigidamente ele. Não pode fazer nada fora da lei. Tem um outro que 

escreve assim: cubículos de notas tal tantos metros quadrados...Da área, não tem 

jeito. Única variação que você tem é na...Tem um que fala área de circulação 

tanto por cento. De parede tanto por cento. No fim fala não pode desobedecer 

isso.  

Miguel: É o objetivo de padronizar, barateava com tantas restrições? 

Marcolino e Marluce: Barateava. Dava uma enxugada. 

Miguel: Pelo porte já barateava. 

Marcolino: Outra coisa quer dizer praticamente em cima disso Teve um 

sistema construtivo muito simples, como por exemplo, das delegacias, nos Fóruns 

não foi permitido sistema construtivo porque muitas vezes tinha quem pegava a 

concorrência era uma empresa do local, por recomendação da justiça... 

Marluce: Atibaia... 

Marcolino: Eu sempre quis partir para o negócio pré-moldado negócio mais 

industrializado então quem pegava era uma empresa do local e ele não tinham 

acesso às novas tecnologias então para levar de São Paulo para lá ficava 

impossível. A ideia era fazer feijão com arroz. 

Miguel: Naquele momento em São Paulo uma obra, o metro quadrado onde 

dava para fazer mais sofisticado usando pré-moldado vis à vis com uma obra 

convencional era 20% mais barato? 

Marcolino: Não era bem separado, (sensível?) o pessoal reclamava um pouco, 

baixava seu nível, mas mesmo assim, mas mesmo assim uma das principais salas 

era dos juízes. 
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Miguel: Tem a padronização, mas tem também, uma nova tipologia de 

materiais concorrendo para baratear os custos da obra. 

Marluce: Hoje não se faz Fórum a não ser sem ter ardósia, em compensação o 

MPP era do Marcopiso da Marcovan, naquele tempo dava dinheiro para fazer isso. 

Miguel: então já começou a alterar... 

Marcolino: Veja no decreto tinha item por item. 

Miguel: E quando o terreno não dava como é que vocês faziam? 

Marcolino: Eu conheço 280 cidades de São Paulo saber chegar e sair porque 

eu tinha que rodar a cidade para ver o melhor lugar porque em geral esses 

terrenos eram oferecidos pelo prefeito. 

Miguel: mas em cidades que não tinha uma topografia menos generosa... 

Marcolino: A Maria Lúcia teve problemas...aquele prefeitinho. 

Marluce: Ele me obrigou com aquele terreno junto com o de Atibaia! Piracaia 

eu falei que não podia aceitar e fui obrigada, eu escrevi não aceito mas a 

autoridade diz tem que ser. Semana passada um juiz quis uma área para o OAB 

que eu não concordei, escrevi nos autos, mas não teve jeito. Mandou para o 

tribunal e ele aceitou, em Piracaia também. Desenha um terreno íngreme e fala da 

dificuldade de assentar um padrão F. 

Miguel: mas os projetos vocês fez todos ou contratava alguns? 

Marcolino: Contratava. A Tereza conheceu o do Sanovicz. 

Tereza: Bragança Paulista. 

Miguel: Fiquei curioso como você assentou o Fórum? 

Marluce mostra o desenho com um grande corte para o assentamento e diz: 

Fiz compensação para não ter que levantar terra. Calculei tudo. Fiz uma ladeira e 

talude, o prefeito foi reclamar para o Marcolino dizendo que eu era perigosa. 

Marcolino: Tem decretos que modificam os primeiros... 

Marluce: O tribunal revoga áreas que já tem, o de pequenas causas hoje virou 

uma vara, era para ser mais rápido hoje precisa de mais área. Muda as estruturas 

jurídicas internas e os fóruns estão feitos. 
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Entrega pastas de decretos e palestra, uma vez o ex-secretário de saúde, o 

Pinotti, se irritou e disse que é esse DOP que só cria problema? Ele me apelidou 

de tigrão. 

O hospital da mulher... 

Marcolino: Uma coisa é importante você está fazendo um levantamento que 

você pode saber o que funciona e o que não funciona e você vai ver que tem 

muita coisa que sai da legislação. 

Marluce: Quando o MPP foi feito em 1975 todos os cartórios, casamento, 

imóveis funcionaram dentro do fórum. Então essa uma razão pelo qual o MPP é 

um fórum que continua aguentando porque saíram todos que não tinham ligação 

com o tribunal e deu lugar ao crescimento do próprio fórum. O FAM já foi criado 

quando eles já tinham saído por isso que hoje ele não cabe quase nada. Porque só 

havia os de ofício, hoje ele não cabe nada e o MPP acomoda muito bem. Agora no 

passado veio outra lei, pequena causas, o que tratava sobre briga com o vizinho e 

iam numa salinha e resolvia, agora o tribunal transformou isso numa vara e 

cartório, tem sala de juiz. 

Marcolino: É uma vara a mais só para atender pequenas causas. 

Marluce: Então foi para trás e o fórum ficou o mesmo. 

Miguel: E aí vocês têm que reformar? 

Marluce: Não fica lá e reclamam que não funcionam, o arquiteto não sabe 

fazer, etc. 

Miguel: Mudou o programa e o edifício tem que dar conta.  

Marcolino: Esse negócio do brise é importante como funcionava, eu fui 

obrigado a projetar um prédio que pudesse ser locado em qualquer situação não 

me preocupei com a fachada propriamente dita e criei um brise que desse uma 

unidade na coisa esse brise era para ser pré-moldado mas aí surgiu as 

dificuldades das firmas locais  aí eu tive que bolar um sistema do cara fazer isso 

no canteiro... 

Marluce: até hoje se faz isso... 

Marcolino: Molda um por um como se fosse um elemento vazado. A Reago fez 

um agora e me consultaram do sucesso dele. Eu fiz uma projeção do sol... 
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Marluce: Um estudo de insolação 

Marcolino: Para determinar aquela profundidade do elemento vazado para não 

ter sol batendo diretamente e frestas em todas as situações. Solstício, equinócio... 

Miguel: Qual a espessura? 

Marluce: quarenta centímetros. Mas por isso que ele tem duas paredes 

fechadas, sem nada e uma janela com brise, vira, vira, vira, vira e dá certo. Não é 

atoa que ele está ali.  

Marcolino: Mas isso depois deu uma unidade na coisa, você falou da 

característica que virou uma marca...eu já vi um outro tipo em... 

Marluce: Tiraram porque caiu. O pessoal fez com material ruim. 

Marcolino: Porque a ideia disso aí era que era para ser feito inicialmente em 

pré-moldado em concreto celular, aliviava. 

Marluce: Com argila expandida. 

Marcolino: Aliviava porque aquilo era um balanço depois então resolveram 

fazer em concreto mesmo, mas ai passou a ser feita com argila expandida senão 

engrossava muito tanto que... 

Miguel: Argamassa armada vocês nunca tentaram? 

Marluce: Não, mas, aquilo é muito estreito. 

Marcolino: É muito estreito e não dava para fazer muito peso, teve um artifício 

no sistema construtivo tem uma viga que sustenta, levanta, a parede... 

Miguel: Trava e sustenta. Quem era o engenheiro? 

Marcolino: Inicialmente foi feito um projeto básico por um engenheiro nosso 

do Departamento Novaes e depois cada empresa resolvia o projeto dela. Porque a 

gente não fez elétrica e hidráulica? Tínhamos um base de tudo, mas direito 

autoral, se eu contratasse um projeto para depois repetir durante dez vezes tinha 

um problema de direito autoral nos órgãos competentes (CREA). Se você é 

contratado num projeto básico que se repete no contrato tem um limite de X para 

fazer e aí você recebe 100% pelo primeiro, 70% pelo segundo, 50% pelo terceiro, 

40 % pelo quarto até 20% pelo último dali para frente você não receberia mais 

nada porque o IAB e o CREA, caiam matando. Nesse caso tivemos que dar o 

básico e cada um contratava o seu calculista. 
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Miguel: Mas o desenvolvimento também fazia, contratavam um arquiteto que 

também fazia, ou não? 

Marcolino: Aí sobrava para a gente porque tínhamos que conferir, aprovar 

depois vinha aquele negócio, parede de quinze vinha com cinco... 

Miguel: E o arquiteto?  

Marcolino: A gente tinha que chamar e ele e... 

Marluce: Até hoje é assim, um problema. 

Marcolino: Projeto executivo é um problema em obras públicas. Ou você 

contrata o arquiteto e fala para o “cara” olha...Você é responsável por tudo. Você 

contrata vários, a responsabilidade fica com o Departamento... Porque cada um é 

dono da verdade e quer fazer do seu jeito. Não tem como você se impor. 

Marluce: Mas as vezes a gente tem que ser ditatorial! O brise nesse projeto de 

75, o F ele tem para qualquer lugar, os outros também e tinha que fazer outro 

projeto então o a gente criou quando você olha o MPP, grandes brises horizontais 

e platibandas e o vertical ai a gente fez brise pendurado na fachada que previsse, 

norte da rua tal, brises na rua tal, só que quando a obra está sendo feita o  

dinheiro acabava antes e como ele era por último, ficava sem. Tem muitos que 

ficaram com sol. 

Marcolino: No F1, F2, F3, não bate! 

Marluce: Lógico porque era... 

Tereza: O FAM já tem um brise vertical pré-moldado na alvenaria, na vedação. 

Marluce: Tem. O F tem o mesmo brise, o LAF tem, o MCJ... 

Miguel: Quem fez esse projeto? 

Marluce: Eu! Você conhece ele?  

Miguel: Quando a Tereza me mostrou eu vi que tem uma diferença muito 

grande! 

Não vou te explicar porque naquele período veio a proibição do uso do cimento 

amianto, em 2000, então não dava mais para fazer platibanda com um telhado de 

30%, no de 16% dava. Então eu tive que usar telha de barro. Sendo telha de 

barro eu tive que usar arquitetura de telha de barro. Tinhas as empenas, e eu tirei 
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partido da inclinação. Usei os beirais tirei a chuva de dentro do prédio, tem as 

calhas onde cai a água, você olha a calha grande. 

Miguel: Quando eu trabalhei em Santo André as piores coisas que tinham era 

impermeabilizar a laje.  

Marluce: Ai eu achei muito careta e fiz este o MCJ, bem inclinado mas não de 

concreto.  

Marcolino: Mas o importante porque que o salão do júri saiu do corpo principal 

do Fórum, isso é lugar sagrado para a Justiça, mas é um espaço nobre e júri tem 

uma vez ou outro, é esporádico. Então ele pode ser bastante utilizado para a 

cidade para a comunidade e é super rígido, mas quem autoriza o seu uso é o 

Tribunal.  Então a primeira tentativa foi o de Piracicaba. Temos muitos problemas. 

Nesse último (MCJ), nós fizemos quatro módulos e colocamos o salão do júri 

quase para fora. Tem acesso livre, tem para o preso.  

Marluce: Mostra outro lugar em outro projeto com acessos especiais. 

Marcolino: O juiz não pode sair na rua. O Fórum em que foi Julgado o 

Pimenta, está errado, (Ibiúna), porque tem o lugar do juiz e o réu e jurados e 

promotor (tem que estar longe do réu, mas a direita do juiz) em lugares 

invertidos. Os jurados têm que estar de costas para a luz, o réu de frente da luz, 

para se observar suas expressões durante o julgamento. As testemunhas têm que 

estar separadas defesas e acusação. O juiz fala todos ficam quietos. Tem uma 

hierarquia absoluta e respeitosa. 

Ficou de mandar currículo. 

Miguel: você é arquiteto formado onde? 

Marcolino: Na FAU em 1960. Fala que fez o concurso para fazer o convite 

(Ludovico ganhou), cuidei da formatura, era tesoureiro. Caron entrou antes e 

formou depois. 

Tereza: Você é da mesma turma Marluce? 

Marluce: Não antes em 1958, junto com o Abraão.  
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Entrevista: Plínio de Arruda Sampaio 

Local: Rua Num Álvares, 160 – São Paulo/SP. 

Data: 5 de março de 2007 

Entrevistadores: Camila Venanzi Lima, Lúcia Buzzar, Luis Fernando de Barros R. 

Cordido, Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordido, Miguel Antonio Buzzar. 

 

Miguel: Bom, nós pretendemos verificar a difusão da arquitetura moderna no 

Estado, as obras civis, fóruns, escolas, etc, do Plano de Ação foram produtos 

significativos no âmbito da arquitetura moderna. Mas, metodologicamente nos 

interessa também saber do ponto de vista social como foi organizado, 

implementado o Plano de Ação. Quais eram os seus objetivos genéricos. Lógico 

que existe todos os documentos, mas isto é importante para saber do ponto de 

vista conceitual como foi pensado, estruturado, e para poder até localizar 

socialmente e economicamente essa difusão da arquitetura moderna. 

Plíno: De onde vocês são? 

M: Nós somos uns cursos de arquitetura e temos um programa de pós-

graduação. 

P: Que cidade? 

M: São Carlos. O curso é do campus da USP, mas nós ainda estamos dentro da 

Escola de Engenharia. Temos a ideia de formar o Instituto de Arquitetura, mas... 

P: Burocracia universitária. 

M: Certo. 

P: Mas é uma belíssima escola. Gosto muito de lá. Tenho um menino formado 

lá. 

M: Em São Carlos? 

P: Tenho um menino que fez biologia e o mestrado. 

M: Na Federal ou na USP? 

P: Acho que na USP. 

P: Não... Acho que foi na Federal então. Fez biologia mesmo. 

M: que é muito boa. 

P: Vocês estão naquele que foi o Horto da Paulista não é? 

M: Horto da Paulista? 

P: O campus não foi o... 

M: Não esse é a fazenda da Federal. 

P: Ah! Sei. Aquele ali fomos nós que fizemos no Plano de Ação. 
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M: Do lado de lá da Washington Luís? 

P: Ali era o Horto da Paulista. Quando nos aprovamos a Paulista, aprovamos 

todos os Hortos da Paulista. Esses Hortos da Paulista, nós fizemos com uma 

entidade para fazer reforma agrária, depois passou na mão do governo e então 

saiu a universidade. Então ótimo.  

M: Eu acho que a USP é anterior, é de 55. 

P: Nós fizemos isso em 60. 

M: Nosso interesse é discutir o Plano de Ação sob o ponto de vista da difusão 

da arquitetura moderna, mas no interessa muito metodologicamente saber o 

contexto no qual o Plano de Ação foi pensado, as questões que foram pensadas e 

articuladas. 

M: Numa entrevista... 

P: Isso foi no governo Jânio Quadros em 1955 Quando deu aquele semi-golpe 

que o Lott deu um golpe democrático. Aquele bolo tremendo, o meu pai foi 

nomeado Secretário da Segurança Pública para garantir a não intervenção Federal 

em São Paulo. E ele, mandou me chamar e disse: _ Eu quero você aqui ao meu 

lado. 

E eu então trabalhei com ele. Lá eu fiquei conhecendo o Prof. Carvalho Pinto. E 

que era colega de turma de meu pai, mas que nunca tinha ido em casa, não, aliás, 

não, eu já conhecia ele, mas lá que eu convivi com ele. E ai se tornou amizade e 

quando ele foi para o governo ele me convidou para Subchefia da Casa Civil e 

coordenação do plano. 

M: O senhor foi coordenador do Plano diretamente? 

P: Sim diretamente. 

M: Do Grupo de Planejamento? 

P: Do Grupo de Planejamento e da Secretaria Executiva. E ele sabia que eu 

tinha uma relação estreita com um grupo de arquitetos da USP que tinham 

trabalhado com o padre Lebret. O padre Lebret é um dominicano criador do 

movimento de economia e humanismo. Que era um movimento da Igreja para 

humanizar a economia. Era um movimento entre o capitalismo e o socialismo. Ele 

propunha outra fórmula, era a economia das necessidades. E este grupo de 

arquitetos católicos da JUC - Juventude Universitária Católica -. Trabalhei muito 

com eles e eu era da presidência da JUC, então, conhecia todos eles, eram 

grandes amigos meus. E o Carvalho Pinto teve algum contato com o Lebret. Então 

ele sabia quinze dias antes da eleição, ele disse...Eu estava na campanha, estava 
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chefiando a campanha e ele disse: - Plínio eu já ganhei, pelos dados ai e pelas 

projeções eu vou ganhar. Então você não precisa mais ficar na campanha. Saia da 

campanha e chame aqueles seus amigos que vocês vão fazer um plano para mim. 

Um plano, senão vem empreguismo, clientelismo e o plano ordena essas despesas 

e a gente pode fazer isso direito. 

Nós estávamos num táxi, indo para casa dele, descendo uma daquelas 

ruas...Peixoto Gomide, uma delas. Aí...Eu saí da casa dele chamei a turma, 

reunimos todo o pessoal e aí...Não tínhamos economista. Que nós só tínhamos 

advogados, médicos, arquitetos, engenheiros e não tínhamos um economista de 

peso que pudesse topar uma coisa dessas.  

Então me disseram, olha tem um economista cristão muito bom no Rio de 

Janeiro, o Aníbal Vilela e eu, despachei para o Rio. Aí fui lá e falei com o Aníbal 

Vilela e ele disse: _ Olha Plínio eu não quero te ofender não, mas vou te dizer uma 

coisa: eu nem morto vou morar em São Paulo. 

_Mas veja uma possibilidade tão grande e você não vai pegar... 

_ Não. Mas tem em São Paulo um rapaz do Rio Grande do Sul, que trabalhou 

no banco do nordeste, trabalhou no BNDS e que agora está com a lambreta... 

(virando-se para os entrevistadores), _Vocês lembram da lambreta? 

(continuando o diálogo, Aníbal fala)_ Então ele está com a lambreta e sei que 

não está muito contente lá. Se você falar com ele acho que ele aceita viu? 

Cheguei em São Paulo, chamei-o e ele topou: _ Só preciso de mais um 

economista se você pedir para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

eles dão. 

Fui com ele para o Rio, falamos com o Almirante Meira, você se lembra? Fez a 

indústria automobilística. E eu pedi e esse, que era o Sebastião Advinco, um moço 

de altíssimo padrão e ele nos cedeu. Aí nós tínhamos dois economistas, quatro 

arquitetos, dois engenheiros, advogados não precisa dizer que tem muitos e 

fizemos o Grupo de Planejamento. 

M: Qual eram os arquitetos? 

P: Os arquitetos eram: Francisco Witaker Ferreira, Celso Lamparelli, Domingos 

Teodoro de Azevedo Neto, Antonio Cláudio Moreira e Moreira e tinha o Luis Carlos 

Costa, não sei se o Salles, esse eu acho que era engenheiro e não arquiteto. Você 

tem um exemplar do Plano, ali tem aquela partezinha no fundo, aqueles ali que 

são... Mário laranjeira Mendonça que era engenheiro. 

E aí fizemos essa equipe homogênea e começamos a planejar. 
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M: Mas a ideia que se tem é que o Plano de Ação foi de fato...Foi a primeira vez 

que o Governo do Estado, digamos assim ao que anteriormente não tivesse plano, 

mas teve um plano unitário. 

P: Compreensível de toda administração é o primeiro. Que havia o Plano Salte, 

o Garcez tinha feito dois planos, um plano rodoviário e um energético que nós 

usamos muito. É preciso pagar um mérito, um tributo ao Garcez, não teríamos 

feito o plano, sem os dois planos dele. Entendeu, porque eles fizeram estudos 

básicos e esse material estatístico primário já estava recolhido. 

M: Então estas eram uma das questões... 

P: que nos permitiu fazer o plano em seis meses, senão era impossível. 

M: Então o diagnóstico, de onde partiu o diagnóstico? Então já existia uma base 

anterior?  

P: Nós fizemos uma atualização e usamos pela primeira vez um computador. 

Daqueles que usavam uma sala deste tamanho, (gesto do espaço que estavam), 

refrigerado e fizemos o estudo que nos permitiu que tivéssemos um índice de 

transporte rodoviário, com que nos permitiu atualizar todos os outros dados 

daqueles planos. Fazíamos uma projeção de crescimento e isto nos permitiu 

rapidamente isso foi o Sebastião que fez ele, era um econometrista de primeira. 

Então ele “bolou” esse processo e eu consegui no Departamento de Água e Esgoto 

que é quem tinha o tal computador e ele fez o índice do transporte rodoviário 

(gesto de pequeno). 

Me lembro de que quando mostrei isso ao Ministro ele disse: _ Vocês fizeram 

essa confusão toda para isso? (risos) 

Um “numerinho” que me permitia de ver tudo muito rapidamente, não se 

esqueça que a gente trabalhava com a máquina “Facit”. _Vocês conhecem? 

A máquina Facit fazia: “tique, tique, vrumpt, vrumpt”, senão ela não funcionava 

e saia um papel e fizemos em seis meses...Prontinho. 

M: Quais eram os objetivos principais do Plano? 

P: O Carvalho Pinto era um homem conservador, um burguês quase 

aristocrático, descendente de Rodrigues Alves, um patriota. Um patriota! O 

homem tinha uma seriedade de uma capacidade de trabalho espantosa, metódico, 

tudo limpinho. Esse homem passou quatro anos no Palácio, não deu um grito. Era 

poucas vezes (...), tudo suave, organizado. Ordem dele era inútil tentar esconder. 

Porque era dada de um jeito que não tinha maneira. Ele dava num memorando, 

toda ordem ele dava oral, depois punha no papel. Tinha uma capacidade enorme 
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de escrever, escrevia rapidinho, punha traço, passava para a secretária dele. A 

secretária tirava uma cópia e punha num calendário. Naquele dia podia chover 

canivete que ela ligava: _ Dr. Plínio, aquele memorando tal não chegou ainda.  

Isso ela fazia com todos que recebiam memorandos. Então ninguém deixava a 

ordem do governador.  

E ele era um burguês que não queria mudar fundamentalmente a sociedade, 

mas que acreditava que se organizasse bem o governo e se tivesse um 

sentimento de generosidade, etc, era possível construir uma sociedade mais justa. 

Essa era a ideologia do Carvalho Pinto.  

Discutimos isso várias vezes e ele era esse homem. Era tremendamente 

nacionalista porque tinha feito a carreira dele em contradição com a Light.  

Ele era um homem muito rico de herança, nunca trabalhou para ganhar 

dinheiro. Mas ele se dedicou a se tornar um funcionário público exemplar. Ele 

ganhava um “ordenadico” que para ele tinha a menor importância. Mas ele punha 

um empenho nisso. 

Ele foi advogado do Maia, Preste Maia e ele topou uma briga com a Light e 

nessa briga com a Light o Carvalho Pinto não cumpriu o contrato. Ele foi vendo e 

descobrindo o imperialismo. Então era muito interessante ele tinha uma clara 

visão nacionalista, ele era um extremado e tinha uma boa visão social. Uma 

posição assim mais de vontade do que de ideologia. Mas dava uma combinação 

boa na época. E me deu carta branca, deu carta branca total, nenhuma 

interferência. Fizemos tudo, mas ele viu tudo. 

Quando nós fizemos o primeiro texto, nós entregamos para ele e então ele 

disse: _ Bem eu vou sair, vou ficar quatro dias no Horto Florestal e no sábado de 

manhã, vocês vão para lá, para agente discutir isso. 

Quando chegamos lá, ele tinha no texto dele ponto por ponto marcado: _ Por 

que isso aqui, por que essa meta, por que razão não pôs isso, por que razão não 

pôs aquilo... 

E eu, tinha feito também o programa de habitação e ele disse: _ Não Plínio, 

habitação não. Nós já temos muita coisa na nossa mão. É um problema difícil, o 

Governo Federal está nisso, o Governo Municipal está nisso. Faz o seguinte, 

guarda esses estudos, faça um estudo aí; talvez para o outro Governo a gente 

possa propor. Mas vamos ficar no nosso porque o nosso nós cumprimos. 
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Quer dizer dava gosto trabalhar porque não era fazer um “planinho” assim não. 

Então a ideologia do Carvalho Pinto era essa. De conservador, eu chamei de 

conservador inteligente, que percebeu que para conservar precisava mudar... 

M: Não é um Antonio Carlos... 

P: É um conservador de bons sentimentos, um homem virtuoso. 

M: Não chegava a ser um reformista social? 

P: Não e nem queria. Ele queria aplicar corretamente a coisa mais radical, mais 

lógica em benefício dos mais pobres. Isso ele queria. Entendeu? Ele tinha uma 

ideia vertical das coisas, da situação social, como uma elite, digamos assim, 

esclarecida. 

M: E o Grupo de Planejamento ia um pouco mais além? 

P: Íamos, nós íamos um pouco além. Naquele tempo eu diria pouco além e eu 

fui definindo mais depressa, mais além. Entendeu? Porque a experiência do Plano 

foi me fazendo mais para a esquerda. A tal ponto que me separei. Uma separação 

amigável com o Governador. 

M: Mas, durante o governo? 

P: Durante o governo. Porque eu virei socialista. E fui para ele com aquela 

candura de vinte e seis anos (vinte e sete ou vinte e oito), e disse: _ Professor eu 

descobri o socialismo, o senhor precisa ser... O senhor é um socialista, o senhor 

precisa vir conosco. 

_Plínio, não faça isso. Você tem tanta possibilidade aqui Plínio, não faça isso, 

tal... Eu não posso ir com você, nem pensar, mas eu entendo. 

_ Olha professor então eu não posso mais trabalhar no seu governo. 

_ Não tem importância. 

M: Isso já era no final do governo? 

P: Já era no final, finalzinho. 

Aí eu me elegi deputado, mas continuamos a trabalhar juntos. Porque quando 

ele foi Ministro da fazenda ele me procurou porque eu estava no Congresso e eu 

era porta voz dele. Nós tínhamos uma amizade pessoal muito grande. 

M: Mas o partido continuava o mesmo? 

P: Eu era Democrata Cristão. 

M: O senhor continuou? 

P: E o Democrata Cristão era um partido, uma filial da UDN e eu e o Paulo de 

Tarso tiramos o partido da UDN e colamos no João Goulart. Então foi esse trajeto 

que eu fiz quando eu vi como o capital impedia, como o capital estrangeiro 
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bloqueava. Nós tivemos brigas homéricas, por exemplo, até para fazer 

Urubupungá e não nos deixaram fazer Casa Branca... Santa Branca a que fica lá 

no alto da represa, no Paraíba lá em cima da Serra do Mar... A Light tem interesse 

no Paraíba embaixo, boicotou completamente tudo junto. E, a outra nós 

queríamos fazer. Os Fundos que eram uma espécie de BNDS de São Paulo que 

teria o Fundo Agropecuário, o Fundo de Apoio a Pequena e Média Indústria e o 

Fundo de Expansão da Indústria Básica de São Paulo que daríamos uma 

musculatura espantosa ao Estado de São Paulo.  

M: Mas isso é uma das questões, a política macroeconômica estava na mão do 

Governo Federal era o Plano de Metas. Então além de implementar a infra-

estrutura e os serviços sociais públicos, tinha a idéia de financiar diretamente a 

indústria, o desenvolvimento, isto... 

P: Era um programa keynesiano, o Diogo tinha um retrato de Keynes na sala 

dele, era um apaixonado. Era uma intervenção keynesiana para corrigir 

previamente os perigos de um estanqueamento da economia paulista. A análise é 

muito bem feita. A análise daquele Plano é muito bem feita e tem ingredientes do 

Sebastião, do Diogo e do Delfim. 

M: Delfim? 

P: É Delfim trabalhava lá. Veja lá no nome do Grupo. O Delfim estava 

terminando o doutorado dele e estava fazendo um estudo sobre o café e conhecia 

a agricultura de São Paulo como ninguém entendeu? Então o Delfim nos deu uma 

bela colaboração, porque o Delfim não brinca com o poder, então ele é muito 

inteligente, preparado. De modo que o Plano aparentemente era uma coisa 

simples, na verdade era bem sofisticado. Porque pegou as melhores cabeças 

daquele tempo. Posso falar isso porque eu fui um coordenador político, política é o 

que eu sei fazer, fiz a vida inteira. Então na verdade o Plano era para... Eles 

fizeram um diagnóstico chegaram e disseram o seguinte “chegamos na fronteira, 

não tem mais terra nova em São Paulo, já temos a primeira indústria e a indústria 

começa a ter problemas o que foi estourar em sessenta e quatro, nós fizemos a 

previsão em cinquenta e oito e você veja, no Plano era cem milhões. Nós pegamos 

setenta e jogamos o que era normal no Estado de São Paulo e trinta bilhões que 

era dinheiro “pra burro”  naquele tempo e jogamos nestes três fundos. E tinha 

uma “partezinha” na COSIPA e nos três fundos. 

Aí a “porqueirada” não deixou, não deixou mesmo! Aí, eu armei uma guerra 

danada como Gastão Vidigal e brigar com o Gastão Vidigal não é fácil e ganhei 
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também. Morremos os dois porque levamos tanto tempo brigando “pra lá, pra cá”, 

quando ganhei a briga o carvalho Pinto o demitiu, me chamou e falou... _ a 

inflação, a inflação já tinha um índice do que prevíamos, temos recorde de 

inflação, se isso “estoura” o Plano “estoura” nas metas físicas e esse é o nosso 

primeiro compromisso, esse outro era uma novidade, então vamos segurar esses 

fundos e vamos jogar o dinheiro aqui. 

Se pensar bem o Plano foi concluído cem por cento das metas físicas, mas 

contou com a meta de estímulo econômico. Ele não fez por causa disso. Eu saí 

exaurido, não tinha mais força e demitimos o homem, mas ele era muito forte, ele 

era todos os banqueiros de São Paulo. E eu fiquei bem “marcadinho” na ocasião, 

tanto que depois me compensaram com férias prolongadas... 

M: No Chile?  

P: No Chile. Ainda no Chile que é um lugar bacana. Mas foi essa ideologia. Ela 

tinha uma pitada de nacionalismo e uma pitada social, não era para mudar o 

esquema de poder. 

M: Agora internamente no Estado, exigiu um remodelamento no próprio 

aparelho do Estado para o Plano poder ser viabilizado? 

P: Tinha normas. A primeira foi a maneira de fazer o Plano, foi muito bem 

“bolada”. Essa rapaziada era muito inteligente. Eles “bolaram” o seguinte: Em vez 

da gente “juntar” um grupinho interno para se fazer tudo... Aí o Diogo disse: _ 

Olha Plínio a memória, o conhecimento prático do Estado está na administração e 

nós temos que sugar isso. Nós temos que tirar isso deles, porque isso é a força 

deles. 

A força da burocracia é o conhecimento que ela tem. 

_ Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um memorando, está na 

primeira parte, é um decreto que nós fizemos. O decreto diz o seguinte: O senhor 

me manda em trinta dias tudo o que o senhor está fazendo e quanto o senhor 

precisa para acabar com isso aí. Porque isso era outra coisa que ele queria: _ 

Vamos acabar com tudo, não fica obra parada!  Segundo: que coisas o senhor 

considera fundamentais para ampliar o serviço que o senhor presta para a 

população. O senhor tem um crescimento vegetativo, portanto calcule isso, calcule 

isso para nova clientela e calcule para melhorar o serviço que o senhor está 

“dando”. E me projete isso no ano dois, três e quatro. Então, quando nós 

mandamos isso, ganhamos o funcionalismo. Porque todo chefe de sessão... Vou 

fazer aquele “troço” que eu queria, vou fazer o Departamento aqui, vou comprar o 
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navio para o pessoal do oceanográfico... Vou comprar o navio e aquilo voava na 

minha sala. E eu era moço e moço gosta de falar, sou muito dado e curioso, os 

caras me convidavam e “vupt” eu ia lá. Então fui para o litoral, fui para não sei 

onde... Resultado: tivemos um apoio da máquina espantoso. Em um mês chegou 

tudo lá. Gozadíssimo: Somamos o primeiro ano não dava nem para começar. 

Passou, agregamos o segundo ano, diminuiu. Quando agregamos o terceiro ano 

tínhamos mais dinheiro do que eles pediram. 

M: E os recursos eram do orçamento?  

P: Ah! Isso eu conto já. É sensacional o recurso. Para dizer a você o seguinte a 

imaginação da burocracia vai até um ponto, ela não vai mais além. Então eles que 

estavam todos temerosos eu disse olha, o orçamento é real, que nós vamos fazer 

real; segundo não tem reajuste porque isso é fonte de falcatrua, não tem 

reajuste. Nós temos o cálculo de inflação, o cara põe o preço, vocês examinam na 

hora de descer a licitação e não quando quer. E aconteceu uma coisa fantástica, 

reclamamos todos e falamos, “olha precisa mais!”. O cara tinha feito o maiorzinho 

na certeza de corte; então quando ele teve, o anticlímax foi o seguinte: a reversão 

de expectativa foi total porque não só demos tudo que pedíamos como ainda 

falamos, “pede mais aí”. Aí foi um aleluia! Então nós tivemos uma força enorme 

para mudar processos administrativos. Um dos processos que mudou é a que tem 

a ver com a pesquisa de vocês, que é o seguinte: o governo tinha em geral no 

DOP, o IPESP já estava inovando, mas, o DOP continuava que era o que tinha 

mais obras com os chamados projetos padrão. O sujeito fazia uma licitação de um 

Fórum... Fórum numa cidade tal de cinco mil pessoas, tantas dimensões, aí fazia 

uma licitação, aí por motivo... Ganhava aquele “forunzinho” e dá-lhe 

“forunzinho”...o terreno era assim (gesto de declive), fazia isso (gesto de platô), o 

terreno era assim (gesto de aclive), fazia assim (gesto de platô), entendeu? 

M: Como o de São Carlos... 

P: Quer dizer e aí como eu andava com os arquitetos, os arquitetos chegavam 

para mim e diziam: _ Olha Plínio, isso é uma irracionalidade. O que gasta para 

preencher o terreno ou tirar o terreno, você gasta num bom projeto que rompia... 

Aproveita o terreno e faz muito melhor, em sóis melhor, a insolação é bem feita. 

Bom eu não era um sujeito inculto, eu entendia e dizia, “sem dúvida como que é 

isso?”. 

Aí que eu fiquei sabendo que era um padrão. Não, não, vamos mudar esse 

“troço”, pode mudar. Aí eu joguei os engenheiros nos Departamentos, os 
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arquitetos eles conseguiram mudar. O Chico Witaker fez o DOP, o DUCA que fez o 

DOP, o Domingos Teodoro que hoje está na EMURB. 

Ah! Aí aconteceu o negócio do orçamento, como é que era o dinheiro, para 

vocês verem como mudaram as coisas. Nós fizemos tudo isso com Imposto de 

Venda e Consignações, ou seja, o ICMS... 

M: Tudo não teve empréstimo? 

P: Não teve... Teve empréstimo normal, nada de depender de BID vir aqui 

dizendo o que era para fazer, ou Banco Mundial, eu nunca vi um gringo desses, 

nunca. Nunca recebi nenhum. Isso aí nem falava com Carvalho Pinto, não aqui era 

no “guichê”. No “guichê” se você tivesse tudo bem. Ali era o seguinte vieram 

consignações nós fizemos essa projeção nacional, porque o nacional o Carvalho 

Pinto não deixou publicar porque nós fizemos o nacional para tirar o de São Paulo. 

Só que era comparação de São Paulo com o Brasil... _Isto é louco, aí eles não 

deixam a gente fazer mais nada, eles já falam mal de São Paulo, se você deixar 

isso aí, Deus me livre, tire isso daí! 

E lá tinha que ser o seguinte: escolas de São Paulo... o resto... água... “não, 

isso não, pode tirar isso aí.” 

Mas nós sabíamos, tínhamos os dados inteiros, muito claros. Nós tínhamos uma 

ideia muito clara do que São Paulo... E o Imposto Sobre a Circulação, ele é neutro 

em relação a inflação. Se a inflação sobe a gente cobra mais. De modo que você... 

a gente faz a coisa em termos reais ele varia muito pouco, a menos é claro que a 

inflação “estoure”, aí... Enquanto ela tiver naquela progressão dá para corrigir. 

Então nos fizemos com a inflação primeiro, a turma do Carvalho Pinto, depois, os 

“velhões da fazenda”. Eles faziam apostas, tiravam cálculos. 

M: Quem era o Secretário? 

P: O Dr. Azevedo, uma figura extraordinária, cultíssimo, mas não era bem ele 

até. O pessoal da receita, o pessoal da despesa, pessoal dos burocratas dali, 

velhos burocratas, a turma do Portugal Gouveia e eles eram muitos “craques” 

nisso. Eles chamavam o Bazílio e ele acertava em cima, impressionante. Aí nós 

calculamos e, portanto, nós tínhamos um orçamento muito tranquilo que nós 

fazíamos por sistema de...  Para adaptar isso, o sistema era assim: no começo do 

ano o Carvalho Pinto congelava todas as verbas de gastos na capital, naquele 

tempo os gastos eram de capital e gastos de manutenção e congelava e o 

descongelamento se fazia por Planos de aplicação que a repartição apresentava ao 

Grupo de Planejamento. Nós examinávamos e víamos se estava compatível com 
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as metas do plano, estando compatível nós levávamos na mão do governador, 

dizendo: “ o senhor pode aprovar” e ele aprovava. E aí o dinheiro saía no dia 

seguinte. E quem fez e montou isso aí foi o Duca, foram os arquitetos que ficaram 

queridíssimos, basta dizer o seguinte, uma vez eu tirei o Duca do DOP para me 

ajudar num “troço”, o Faria Lima ligou e me disse: _ Plínio está querendo brigar 

comigo? 

_ Mas por quê? 

_ Eu brigo com você, heim! Você não me tira esse Dr. Domingos daqui de jeito 

nenhum! 

Quer dizer o Secretário que não gosta que ninguém interfira no negócio dele, 

não queria que nós tirássemos o nosso interventor de lá porque o interventor é 

uma simpatia, não queria mandar lá dentro e resolvia todos os galhos que ele 

tinha. Então resultado, isso deu um grande prestígio para os arquitetos, que na 

verdade, tem uma formação muito boa mesmo. Os arquitetos têm uma grande 

formação, porque é por um lado de ciências e por outro ele é humanista, então ele 

tem as duas coisas.  

M: Mas essa ideia de Plano dos arquitetos que (...) a muito tempo... 

P: Exato e, sobretudo, dos dois lados, pois ele conhece o social. Então foi muito 

bom porque eles tinham o prestígio, então foi fácil chegar para o pessoal e dizer 

“olha vamos mudar aqui o sistema”, mas antes eu falei olha precisa ver que não 

seja mais caro. Aí fizemos uma reunião ao Instituto de Arquitetura, você tem a 

ata? Eu tenho a ata disso aí. Foi feito uma reunião e nessa reunião discutiu-se 

coisa e tal e eles concordaram em reduzir um pouco a porcentagem e com isso foi 

um debate muito forte lá dentro, os “cobrões” da arquitetura daquele tempo: 

Artigas, Rino Levi, Pilon, Happ, o pessoal que era “cobra”, Kneese de Mello, 

pessoal todo entrou em concorrência e ganharam escolas que para eles não era 

comercial, mas tinham importância para luta interna na categoria, para firmação 

de uma ideia e fizeram prédios que são antológicos. Tanto que agora... vocês 

conhecem a pesquisa da educação? 

M: sim, o livro do FECE... 

P: Você viu? É uma beleza não é? Eles me telefonaram aqui, vieram me 

entrevistar também. Porque disseram olha são os melhores prédios. “É claro 

porque são os melhores arquitetos da época“. 

E com isso ganhou-se essa possibilidade e nós tivemos prédios que até hoje são 

estupendos. Fóruns muito bem construídos. 
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M: Nós tivemos até na pesquisa da Tereza, documentos de prefeitos que eles 

solicitam edifícios com a arquitetura moderna para tornar a cidade...  

P: Mais elegante! 

M: Mais elegante mais atraente para representar a modernização. Existia essa 

ideia da arquitetura moderna representar de fato as transformações ou isso foi um 

casamento só entre os arquitetos e o Plano? 

P: Uma vez me disseram assim “ –Plínio você é um modernizante”, Eu não 

gosto disso, mas a verdade era a seguinte: era tão óbvio que o moderno era o... 

Que não me lembro de uma discussão formal sobre isso. Mas era óbvio que tinha 

que ser moderno. Nem se discutia, era uma coisa de senso comum. Era tão 

hegemônica a ideia e eles todos eram ligados à isso, tinham acabado de sair da 

arquitetura. Eram todos alunos do Artigas, desse pessoal “craque”. Então eles 

todos... eu não me lembro de nenhuma discussão formal. Mas eu me lembro que 

todo mundo achava muito bonito, nos recebemos muitos elogios. Os prefeitos 

ficavam contentes, tinha maquete que era bonita. Então eu recebia muito 

telegrama, muito obrigado e “tal”. E nós fizemos uma coisa muito curiosa que foi 

o seguinte: quando nós fizemos o Plano para poder funcionar foi o primeiro 

orçamento pluri-anual do Brasil. O Plano tem muita coisa nova. Para poder 

funcionar, o Carvalho Pinto disse: _ Para a gente poder garantir o preço e que não 

tem reajuste, eu preciso ter o orçamento inteiro. Se a obra começa agora em 

setembro e vai acabar o ano que vem, em setembro e eu preciso votar o 

orçamento de novo, o “cara” não é louco de dar um preço, ele tem o direito de 

reajuste. Para ele...Para ele pegar em setembro e receber tudo é preciso que o 

dinheiro para isso esteja livre. Então vamos separar a verba de capital é de quatro 

anos e a verba de manutenção é de ano a ano. Porque aí sim para aparelhar 

aquilo, tudo bem. Aí quando nós entramos com esse projeto lá, que foi aquela 

primeira folhinha. O Plano é aquela folhinha um, dois, três, quatro... Aí “os 

deputados começaram e “tal, não pode, e tal” e aí aquela barganha de deputado, 

foram ameaçar e aí, Plínio... o deputado “X” um encostado de Romano disse-me 

no corredor: _ Vocês acham que eu vou dar um cheque em branco para o 

Carvalho Pinto? Cheque de quatro anos? Vocês estão loucos! 

E eu falei: -É ele falou isso é?  

_ Que não vota de jeito nenhum. E lá tem um monte que não vota de jeito 

nenhum. 
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_ Ah é? Marca uma reunião em Ribeirão Preto que eu vou expor o Plano em 

Ribeirão Preto. “Convida o prefeito, convida os vereadores, convida os deputados 

da região, convida o (...), convida o bispo, convida a ação católica, convida o 

sindicato, convida os partidos, convida todo mundo”. E eu montei uma equipe com 

quatro membros, foi o Professor Mendes da Rocha, pai do menino aí, do Paulo, 

que era catedrático de portos e canais da Poli. Teve o Mário, teve o Diogo e não 

sei mais quem, eram três ou quatro. Mandei fazer cartazes com as metas. “O 

negócio é o seguinte eu vou abrir, como não entendo nada desse negócio de 

Plano, cada um de vocês expõe o que fez e o que vai ter para a região. Explica o 

que vai ter para a região e quais são os critérios todos”... Porque  tudo era com 

critério. Você por exemplo, para asfaltar um estrada tinha que ter um certo 

número de veículos. Para “botar” uma escola tinha que ter uma projeção de 

crescimento demográfico, para “botar” um hospital idem. Quer dizer nós 

planejávamos mesmo e isso era uma novidade naquele tempo, hoje não é tanto. 

Naquele tempo era uma tremenda novidade, entendeu? Naquele templo 

planejamento era comunismo, tanto que se vocês forem ler a justificativa começa 

dizendo... “Agora planejamento não é mais...” É defensivo. Naquele tempo era um 

perigo ser planejador.  

L: Precisava ter uma justificativa. 

P: É, bom. E fomos... Aquilo encheu porque o Carvalho Pinto tinha acabado de 

se eleger, um prestígio danado, novidade, expectativa. Mas encheu de uma 

maneira que não cabia de jeito nenhum. Naquele tempo não tinha telão, então 

ficou gente pela janela, uma loucura. E eu abri, dei a palavra e a exposição da 

garotada causou impacto fantástico que imediatamente na plateia começou a 

surgir gente a favor: “- Olha é a primeira vez  que eu vejo, é a primeira vez que 

eu confio...” 

Tinha vereador dizendo: _ Então vai passar pelo “negócio”...vai passar não 

precisa de nada? 

_ Não, não, está previsto, olha aqui o senhor quer ver? Aqui, por aqui, vai 

passar aqui (gesto de mostrar o cartaz). 

E com isso deu uma credibilidade tal, o Romano, os deputados da região, o 

Salvador Romano disse: _ Se o Professor Carvalho Pinto tiver um voto para esse 

programa será o meu! 

Aí eu voltei para São Paulo. 

Eu teria uma porcentagem alta de voto, mas, não lancei a candidatura. 
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M: Isso foi em sessenta? 

P: Mil novecentos e sessenta. Aí que nós apoiamos o Maia. Eu disse: _ Eu não 

sou candidato, me queimei. Eu vou apoiar o Maia. E saímos com ele e... Mas você 

vê como foi um sucesso. Aí quando eu vi aquilo, o Estado de São Paulo inteiro, 

monta isso no Estado de São Paulo inteirinho e monta isso na capital. E aí 

montamos esse tipo de coisas e o Grupo de Planejamento ia para os lugares com 

os gráficos, naquele tempo não tinha Power-Point, era aqueles gráficos, tal. Mas 

foi um sucesso extraordinário. 

M: Nuca tinha tido isso? 

P: É nunca. E uma presença popular extraordinária. E com isso nós 

conseguimos um outro elemento para fazer o Plano, fantástico. Então por 

exemplo, uma das coisas que nós fizemos desde o começo foi uma dessas 

apresentações em Taubaté. Quando chegou um rapaz e disse: _ Dr. Plínio eu sou 

gerente do banco daqui. Aqui vai ter problema com arroz, feijão, não sei o quê, 

não sei o quê...  

Estavam preocupados. 

_ Eu tenho uma possibilidade, eu estudei aqui sou gerente do banco, se a gente 

fizer um empréstimo a quatro por cento, o banco não ganha, mas também não 

perde e nós conseguimos isso assim, assim... 

Eu disse: _ Você põe isso no papel? 

Ele disse: _ Ponho. 

_ Então o senhor põe e vá para São Paulo me levar na semana que vem. 

Peguei o papel e levei ao Carvalho Pinto. Ele entendia desse “troço” de finanças, 

disse: _ Isso é muito bom! 

Chamou o diretor do Banco do Estado. Pegou na hora e fizemos o Plano. 

Quer dizer foi ótimo porque nós conseguimos falar com a população. Então o 

Plano... 

M: O Plano ordenava as ações de todas as Secretarias? 

P: Todas. 

M: Todas as ações, investimentos, tudo? 

P: Tudo. Eu fazia a química política. Eu vou contar para você. Para fazer uma 

ponte precisava ter um determinado número de tráfego. Aí o “cara” ganhava 

direito a ponte municipal. A gente fazia para os prefeitos, entendeu. Se fosse um 

tráfego pequeno era uma ponte de cimento armado, dois tubulões e pronto. Se 
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fosse outra, outra. E se fosse uma grandona, uma de concreto protendido que nós 

introduzimos. Também posso contar para você uma história genial sobre isso. 

O prefeito de Bernardes, gente nossa total, tinha feito campanha para a gente, 

e por sorte, ele teve oito pontes. Aí mandei: o governador acaba de autorizar a 

construção das pontes nos rios tais, tais, tais, tais. No dia seguinte cheguei lá, 

entrei na sala, o secretário me disse: _ Olha o prefeito de Bernardes está aí. 

_ Nossa ele gostou mesmo, manda entrar.  

Entrou o sujeito: _ Mas Doutor Plínio o senhor quer brigar comigo? 

_ Mas como oito pontes! E você está bravo “cara”! 

Ele virou para mim e disse: 

_ Tudo japonês que não vota Dr. Plínio. O pessoal nosso é de outro lugar. Eu 

trouxe o mapa para o senhor ver. Olha as pontes aqui ó! Nosso fazendeiro que 

deu churrasco para o Carvalho Pinto não tem ponte para ele ó! 

Aí eu mandei chamar o menino que fez as pontes. 

_ E aí menino e as pontes ai? 

_ Não Plínio, pelo critério aqui esses japoneses produzem arroz, feijão, 

amendoim, não sei o quê, não sei o quê... Ai tem um tráfico enorme. O ano inteiro 

chove. Esses outros são produtores de café e produtores de café a produção se 

escoa na seca. A estrada está boa, não tem problema. 

Eu disse: _ Ah! Você tem razão, está certíssimo, mas aqui nós vamos passar 

por cima da regra, sacrifica dois japoneses ai. Eu não posso brigar com esse com 

ele “meu”. 

Aí, grande o rapaz: _ Não porque o critério aqui... 

_ Olha critério aqui dou eu... Vamos lá. 

Vocês percebem essa flexibilidade precisa num plano. Não atrapalhou muito 

demais.... Mas eu consegui o equilíbrio político para poder fazer, senão não faz 

entendeu? 

M: Mas deve ter tido outros casos assim? 

P: Pequenos ajustes, pequenos ajustes... 

M: O grosso tecnicamente foi... 

P: O grosso foi técnico. E a gente fez a modulação para poder ter apoio político 

até o fim. Então fizemos e conseguimos. E basicamente o critério utilizado foi o 

critério mesmo. Um e outro caso que a gente podia fazer não um absurdo, mas 

uma pequena concessão. E então esses são assim, os elementos do Plano, que 

são uma combinação curiosa de coisas. Eu vou contar do protendido. Do 
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protendido é assim: Todo mês quando terminou, fez-se o controle do Plano. E 

quem fez isso foi um japonesinho chamado Jorge Holli. Eu acho que não dá para 

fazer planejamento sem japonês, eles são essenciais para fazer planejamento. 

Porque eles são meticulosos, cuidadosos e gostam de números. Brasileiros não 

gostam de números. Então ele montou para mim um sistema sensacional que era 

o cronograma físico e o cronograma financeiro. Então eu autorizava, “ o senhor 

vai fazer uma ponte. Então ele dividia a ponte me fundamentos, canteiro de 

obras, num sei o quê, num sei o quê...acabamento. Então o pagamento era feito 

nessas etapas e ele tinha isso no tempo e portanto, ele tinha um crescimento 

físico que ele podia constatar e um gasto financeiro que ele podia constatar. Então 

um, em cima e outro em baixo. Ficava atrás da mesa do Carvalho Pinto e era 

atualizado diariamente e o carvalho Pinto sabia diariamente o que era feito e 

quanto estava gastando, entendeu? 

M: Não tinha o computador “on-line”, mas tinha o quadro atrás... 

P: Seis da manhã entrava o japonesinho  á e (gesto de escrever). 

“Craquíssimo” Jorge Holi ganhou uma “nota preta” como técnico disso, era um 

“cobrão”. E ele ia lá direitinho. Então o quê acontecia todo mês; os secretários 

recebiam uma ficha e nessa ficha eles tinham que fazer o relatório de andamento 

do Plano. E esse relatório não era escrever “estivemos em tal ligar”, não, não. Era 

só ticar o papel se tinha cumprido aquela meta. Se não tinha cumprido a meta, ele 

tinha que dar uma pequena explicação do que tinha acontecido. Vinha esse 

material todo até o dia dez. Ate o dia dez, nós pegávamos esse material e 

trabalhávamos ele até o dia quinze. E no dia quinze, nós nos reuníamos com o 

governador. Em geral ele fazia sábado de manhã para não ter ninguém. Ele saía 

do Palácio, ia para o prédio em frente onde era o nosso e passava a manhã 

conosco. E despachava ali as ordens porque a gente sugeria as providências para 

prosseguir e ele despachava ali, entendeu? 

Então aconteceu que do dia dez ao dia quinze eu pegava um avião e dizia para 

eles tira um sorteio ai. Eles sorteavam relatórios e eu fazia meu itinerário: ponte 

“tararã” em Araçatuba. Eu descia em Araçatuba e dizia: _ Eu quero ir nessa ponte.  

Mas ia com engenheiro, tudo porque eu mesmo não entendo nada. O 

engenheiro então dizia: “ _ Não, não, está tudo certo. Então eu dizia: _ Então 

tudo bem”. 

Aí o prédio “não sei onde”, eu dizia: _ Vou entrar. Tinha que estar com as 

paredes erguidas, se não tivesse a parede erguida... 
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M: “Cadê” a parede? 

P: Eu (gesto de assinalar), _ O quê aconteceu?  

_ Não, aconteceu que choveu... 

_ Ah! “tá”. 

Imediatamente essa firma recebia um memorando: Paralisa o pagamento se no 

próximo não tiver pago. Imediatamente, matematicamente, pegava o avião do 

governo, mandava avisar a delegada para me esperar no aeroporto e ia de 

radiopatrulha, se tivesse um carro pequeno me levava, se tivesse... 

M: Um carro oficial. 

P: Um carro oficial. Eu chegava com o engenheiro, dois geralmente, ou um 

arquiteto. Ai eles olhavam, lá eu mapeava aquilo com a turma. O prefeito vinha 

correndo. Ai, eu tinha que comer um pastel na cidade, aquelas coisas que é da 

minha profissão. 

Ai eu pagava o meu pedágio, mas um sucesso absoluto! O “cara” estava 

olhando e de uma maneira cordial, de uma maneira muito... não tinha nenhuma 

briga. E para o Carvalho Pinto a gente dava aquele “negócio”. 

Bom, numa dessas, estava tudo atrasado, aquele negócio de ponte grande. As 

pequeninas estavam tudo lá. Porque eu fui no canteiro de obras, “_ Olha Plínio, 

isso não vai dar, ia noutro, olha isso não vai dar, isso não faz...”_ Mas como é que 

é?”. 

Bom, ai eu fui falar com o Faria Lima: 

_ Olha Brigadeiro o pessoal meu lá foi ver e disse que as pontes estão tudo 

atrasado. Do jeito que está, vamos ficar numa situação difícil. Mas deixa eu 

perguntar para o senhor. Eu sou um advogado posso ter o direito de fazer a 

pergunta que eu quiser não é? Não tem um jeito de fazer isso mais depressa? Não 

tem que fazer esse negócio complicado de ponte “pô”. Ponte é um “troço” simples, 

“um pau assim”...não tem jeito de fazer mais simples?  

_ Mas é claro que tem Plínio. Existe o concreto protendido, você não sabia 

disso? 

_ Não senhor, estou sabendo agora. 

_ O protendido! 

_ Mas, vem cá Brigadeiro. Por que não tem o protendido aqui? 

_É mesmo! É mesmo! 

Aperta um botão: “bruuum!” _ Dona Wanda! Chama o Doutor Cardoso aqui! 

Chegou o Doutor Cardoso. 
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_ Dr. Cardoso, o Dr. Plínio aqui fez uma pergunta que eu não sei responder. 

Porque não tem protendido aqui? 

_ Não porque não sei por quê... 

_Mas o senhor me desculpe, mas em quinze dias eu quero o projeto do 

protendido em todas as pontes aqui. 

Então, pusemos o protendido e cumprimos a meta. 

M: Era engenheiro do próprio DOP que projetava as pontes? 

P: Exato. Quer dizer foi um processo de vivificação fantástico! E se perdeu isso, 

porque depois veio o golpe. Eu tenho uma tristeza disso e é muito curioso porque 

é um lado que está revivendo. Não sei quantas entrevistas eu já dei sobre o Plano 

de Ação. 

M: Mas que ele é muito paradigmático de uma forma de governar, uma forma 

de fato de implementar políticas. Eu trabalhei em Santo André na primeira 

administração do Celso Daniel. Nós fizemos o planejamento estratégico, então 

muito do que o senhor está relatando do Grupo de Planejamento da forma que 

atuava era semelhante as ideias de como se organizava o Plano de lá. Que tinha... 

Nós chamávamos a partir de experiências das salas de situações. Que é o que 

diria o Plano. Você tinha o Plano que era supra as secretarias. Tinha resistência 

muito grande por parte de alguns secretários. Mas tinha um grupo que dirigia o 

Plano. Muito a partir da experiência do Matos. 

P: Carlos Matos.  

M: Então tinha o Sato que tinha trabalhado como Matos que fez as primeiras 

reuniões conosco. Formou um grupinho, aquilo lógico, a gente saía na frente de 

todo o mundo. 

P: Vocês fizeram aquele corredor fantástico para São Paulo. Vocês mudaram a 

“cara” da cidade. 

M: A forma de administrar. Isso também depois... 

P: Eu tenho uma pena que aqui no Brasil essas coisas se percam. Depois, entra 

o Ademar... 

L: Aquele foi um momento muito especial. 

P: Foi uma conjunção de fatores muito favoráveis. 

M: Ai tinha um momento também a economia estava em expansão... 

P: Mas já tinha sinais e o danado do Delfim percebeu. O Delfim, Diogo e o 

Sebastião. Os três perceberam e vieram falar comigo: “_Olha Plínio, está indo mas 

a aceleração diminuiu”. 
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Que coisa curiosa! Eram grandes economistas. É uma pena porque nós 

perdemos a parada em sessenta e quatro. Na verdade não, nós perdemos 

sessenta e quatro. Até hoje isso não reconstruiu ainda. Eu acho isso muito 

curioso, essa preocupação agora com um trabalho sério que foi feito. 

M: Principalmente porque agora você é muito mais crítico da administração 

Marta. Não que tenha abandonado o trabalho de planejamento, mas existe um 

marketing que muitas vezes se sobrepõe ao trabalho de planejamento. 

P: É verdade, é isso. É que agora o planejamento é um pedacinho da 

publicidade. Não é mais feito por um grupo como nós que tínhamos um setor de 

publicidade comum. Que nunca deu briga nenhuma. Era um setor pequenininho 

que publica o que está fazendo ai. 

M: Agora inverteu. 

P: Agora inverteu, é um absurdo! Olha foi uma época impressionante! 

M: agora tem uma curiosidade a USP, o que se esperava das Universidades de 

São Paulo? Praticamente foi criado o Campus não é? 

P: A USP deu uma belíssima colaboração. O Campus é outra, foi uma invenção 

nossa também. Nós que pusemos lá. Briguei muito como Professor Camargo. 

Porque eu queria uma Igreja. E ele dizia: _ mas como Plínio? 

_ Como não? Lá tem banco, lá tem piscina, tem um monte de coisas e eu sou 

católico e quero uma Igreja. Não só para os católicos, eu quero um templo. Acho 

que a USP tem essa dimensão. Você pode ensinar filosofia, isso, aquilo e 

discutimos, discutimos, deixamos o lugar. “_ Não, nós não vamos gastar o 

dinheiro do governo nisso, mas deixa o lugar! 

Mas depois, o golpe... Fui embora, porque a minha ideia era reunir os católicos 

e fazer um templo ecumênico. Quem quisesse rezava ali. 

M: Na praça do relógio? 

P: Do lado. Acho que ainda tem isso hoje lá. Mas o Camargo era um “craque” 

também “né”. Mas o Cunha Gago César Lima nos ajudou muito, a Celeste “botou” 

o departamento de Estatística a nossa disposição e era bom, tinham dados. O 

serviço público era muito forte. Agora “avacalhou” de vez. O Delfim era USP, 

entendeu? Então a USP deu um substrato... Professor Mendes da Rocha. Esse 

juntou como grupo. Porque era um negócio que você percebe assim na primeira 

página tem os que fizeram que é a equipe técnica. Essa que estava todo dia 

comigo e os outros (Grupo de Planejamento), eram reunidos só para grandes 

ocasiões. Quando precisava fazer uma defesa mais política do plano. 
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M: Ecumênico... 

P: Ecumênico quando precisava de músculo forte aí a gente chamava e dizia: _ 

Professor o Grupo de Planejamento tem que dar uma entrada aí. 

Ai o que aconteceu que eles ficaram muitos contentes de serem chamados que 

eles puseram os seus departamentos a nossa disposição. Então quando precisava 

de alguma coisa tinha menino estagiário para fazer a vontade. Então a gente 

telefonava: _ O Rui estamos precisando disso... 

_ Pode mandar aqui. 

A Celeste dizia: _ “Bota” aqui ou então, “eu ponho os meus ai”. 

E com isso nós fizemos um intercâmbio informal frutuosíssimo com as 

Universidades. 

A sua Universidade ficava muito contente pelo seguinte porque se há um 

coitado que briga por orçamento é um professor universitário. Porque se ele não 

fizer, não pára, o governo não deteriora nada, então esses são os últimos. E eu 

que era universitário então, gostava disso, dei todas as verbas. Chamei o pessoal 

e disse: _ Generosidade aí. “Taca” dinheiro aí. 

M: Momento único na Universidade. 

P: Foi o pessoal do oceanográfico me adorava, o pessoal da geologia me 

adorava, pessoal do IPT me adorava por causa disso. 

M: O barco do Instituto Oceanográfico foi comprado naquele momento? 

P: Naquele momento. O primeiro, não sei se é o mesmo de agora. 

M: É o antigo talvez. 

P: Sim o antigo. Queriam que eu fosse inaugurar não deu tempo, eu estava 

com outra “jogada”. Mas eu vivia indo lá. E o único que eu encrenquei foi com o 

Departamento de História da USP. Que tinha sido meu professor. Chegou lá 

“brabo prá burro”. _ Ô você deu quatro vezes mais para aquele comunista do 

Schenberg e não dei... 

E eu fui sacana com ele. Ele era um homem altão eu disse: - Mas professor 

França o senhor me desculpe, quanto o senhor pediu? 

_ Não, para mim o senhor deu tudo que pedi. 

_ Então o senhor está reclamando do que? 

_ Não mais é o cúmulo você fortalecer o Departamento de física deste jeito 

porque ali é um “bando” de comunista. 

_ Olha professor o senhor é alto o Schenberg é baixinho, se o senhor fosse um 

alfaiate o senhor precisava de quatro metros para fazer um (...) e ele precisa de 
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dois. Mas se ele tirar dois e tirar quatro está tudo vestido. O senhor está vestido e 

ele também. Porque eu cuidei lá porque ele precisa entrar na pesquisa nuclear. 

Porque o Schenberg foi lá me visitar. Quando ele falou de entrar na pesquisa 

nuclear nós éramos modernizantes mesmo era a verdade. Você perguntou agora 

eu estou vendo.  

_ Mas tem que entrar nisso mesmo. O Brasil tem que estar lá. 

Nós éramos nacionalistas: ’ “_O Brasil tem que entrar em tudo”. 

_ Isso é importante? Nuclear só tem americano, só tem Russo... O Brasil dá 

para entrar? Então entra. Essa era a nossa visão. E com isso a gente faz passos 

importantes. Aquele laboratório que tem na USP. O primeiro foi do Plano, 

entendeu? 

O oceanográfico? Fui até lá embaixo com o professor Sawaia e montamos o 

laboratório de engenharia marinha. Eu fui lá em São Sebastião, o que a gente 

desce, uma beleza e é muito gratificante. 

Eu entendo que governar é isso entende. E era super gratificante. 

Tem uma passagem genial. Resolveram moralizar, eu detesto essa palavra 

moralizar, não acredito nada disso. Acredito que moral é moral, não precisa 

estar... 

Ai inventaram que tinha carro oficial na praia, carro oficial não podia, então 

arrumaram um Coronel da força pública para policiar. Carvalho Pinto me chamou, 

eu disse: 

_ Ih, professor besteira. 

_ Não Plínio, está demais. 

_ “Tá” bom, quer fazer, faz, mas para mim isso vai dar besteira. 

Não precisa dizer nada. Começou num sábado. O Carvalho Pinto inaugurou a 

obra, na segunda feira, oito ou nove da manhã quando eu cheguei no Palácio 

estava lá o professor Sawaia no telefone. 

_Pois não? 

_ Plínio quem é o louco que parou meu carro na praia? 

L: Saindo da USP a relação do Plano como Padre Lebret... 

P: O Lebret é um padre dominicano uma figura muito especial é inclusive o 

homem, que redigiu a Encíclica Popular no Congresso. Um “cobrão” na Igreja. 

Ligadíssimo ao João XXIII. Ele foi capitão da marinha francesa. Ele era um homem 

muito mais velho quando veio aqui. E depois da guerra ele se converteu ao 

catolicismo. Acabou frade dominicano. E ele tinha uma teoria chamada de 
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economia humana, economia das necessidades. Que não era economia socialista, 

nem capitalista. Nós éramos católicos, naquele tempo comunismo... ih! Era um 

Deus nos acuda. Então para nós foi extremamente importante porque por outro 

lado nós não éramos convencionais. Nós éramos da estação popular, gostávamos 

do povo e ele nos ofereceu um norte naquele tempo. Depois nós superamos 

inclusive isso, porque não tinha uma análise marxista fundamentada, era um 

idealismo bonito, generoso e tal. Mas não batia para uma ação política mais firme 

que se baseava na realidade, na contradição efetiva na luta de classes. Isso nós 

temos que adquirir depois. Tanto que ninguém quis emprego público, ninguém 

aceitou. Carvalho Pinto mandou me chamar: - Olha diretoria para todos eles na 

hora de sair do governo. 

E levou lá para escolher eu disse: _ Não nós viemos aqui para isso. 

Já pensou? Todos eles nenhum ficou. Cada um foi fazer suas coisas, 

Universidades para cá, para lá... Mas nós não tínhamos nada profundo na cabeça. 

Então o Lebret foi a primeira colocação assim importante do social. Da 

importância do social. E ele era um homem que tinha uma visão do comunismo 

muito adiante dessa visão anticomunista pequena da Igreja naquele tempo. E 

também ele também nos deu uma abertura para os trabalhos com os comunistas, 

com os socialistas, com os marxistas. E isso foi muito importante para nós. E 

sobretudo para mim que foi quem mais avançou nesta área compreende? 

O Lebret então, ele tinha uma influência muito grande também no pessoal da 

Democracia Cristã, o Montoro, o Queirós, meu pai, no Carvalho Pinto, então ele 

tinha essa influência. O Carvalho Pinto  mesmo não era bem PDC, CP não era de 

lado nenhum, mas ele frequentava, então ele sabia. A influência do Lebret é forte. 

Se você percebeu o Plano é capitalista voltado para o social fortemente. 

M: Escolas... 

P: Escolas, hospital... foi muito grande. Crédito para o pequeno agricultor. 

Fizemos o que foi possível. 

M: O senhor falou da reforma agrária. Como é que era? 

P: Aí o homem disso ai chama-se José Bonifácio Coutinho Nogueira. Que é 

gozadíssimo é um latifundiário que tem mais de mil alqueires da região de 

Campinas. O mundo é muito engraçado não é? José Bonifácio era diretor do Banco 

Comercial, riquíssimo, dono da Usina Ester com assessor dele, uma figura 

fantástica: Paulo Vanzolini. E eles tinham então...o gabinete deles era fantástico, 

era o José Gomes da Silva, Ivan Cajueiro, o Paulo Vanzolini e eles eram boêmios e 
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se deram muito bem com a minha turminha jovem lá. Ficaram animadíssimos, 

tomavam “umas biritas lá” e tocavam samba, não sei o quê e eu... de modos que 

ficou...  

Paulo Vanzolini, o Carvalho Pinto gostava muito dele, tanto que quando ele deu 

uma briga forte, ele mandou o Paulo Vanzolini como interventor acima da polícia, 

acima da força policial. Chamou o Coronel e disse: _ Olha o senhor vá seguro e 

tudo, mas é com ele. Qualquer ação da tropa, precisa falar com o Dr. Paulo que 

ele se comunica diretamente comigo. 

Quer dizer que ele prezava muito o Paulo. E eles tiveram a ideia. Aí quando eu 

fui falar como Carvalho Pinto ele disse: _ Olha reforma agrária é muito político, 

vamos chamar de revisão agrária. Por isso que é revisão agrária. Olha que é 

muito engraçado, veja que coisa, o projeto chama-se de revisão agrária, mas 

vocês vêm pela via Anhanguera quando passa ali o bairro é reforma agrária. O 

povo chamou de reforma agrária. Que era um programa de revisão agrária. Então 

qual é a ideia o mecanismo que se utilizava era o Imposto Territorial e Rural que, 

naquele tempo era um imposto do Estado. Então o sistema era o seguinte: você 

tem um padrão quem tiver um melhor que esse padrão diminui. Quem tiver pior 

que esse padrão aumenta. A progressividade é tal que no final de um ponto não 

compensa o cidadão ter terra parada. Ou ele põe isso para produzir ou não tem... 

A constatação foi de que São Paulo tinha chegado na barranca. Não tinha mais 

a condição da produção extensiva da agricultura. Ela precisava intensificar. E nós 

todos sabemos que com essa história da agricultura itinerante as práticas ficava 

improdutivo. O sujeito pegava um pedacinho melhor. O resto ele deixava. Então a 

ideia era ocupar aquilo com produtividade. Nós antecipamos a reforma agrária dos 

“milicos”. E ai tinha o Fundo da Pequena e Média indústria, o Fundo das Indústrias 

de Base, porque a nossa ideia era fazer trator, colhedeira para a indústria de São 

Paulo também. Então esse Fundo permitiria para a gente montar essas indústrias 

com o capital privado. Ninguém era comunista naquele tempo, só virou depois. 

Então eles apareceram com esse Plano lá prontinho muito bem feitinho, que fez 

foi o Zé Gomes e o Ivan carneiro, o dois é que fizeram e o Zé Bonifácio bancou. Ai 

imediatamente, pusemos no Plano incorporamos no Plano e passamos a fazer 

propaganda junto e levar o Paulo Vanzolini conosco para fazer propaganda do 

Plano. E eu depois apoiei no que pude, no que foi possível. E olhe fomos muito 

criticados, e tal, eu me lembro uma campanha minha de noventa: “_ É absurdo só 

trinta por cento receberam a terra que estão lá! 
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“Pô” trinta anos depois, você ter trinta por cento dos “caras” lá, então eu 

respondi para o “cara”: _ Seu pai era o quê? 

_ Fazendeiro.  

_ E onde ele está? 

_ Morando aqui. 

_ E daí, largou a fazenda? 

Vela a reforma agrária não é instituir servo de glebas que não pode sair da 

gleba. Dá uma chance “pro cara”. Depois, se o “cara” quiser ser (...), motociclista 

é um problema dele. 

Então tem uns que saíram porque deu certo, ganharam dinheiro. 

M: Mudou a política também, qual o apoio que eles tiveram, não é 

responsabilidade do Plano? 

P: Claro! Mas olha você sabe que agora se vocês quiserem conhecer esta 

questão tem uma menina da geografia que fez uma tese chama-se Larissa 

Bombardi. É uma tese sobre a reforma agrária e é espetacular. Você percebe o 

seguinte: é uma vida humana. Tem os que deram certo, tem os que deram 

errado. Tem um japonês ótimo que estava cultivando muito bem e teve um 

câncer. Teve outro que era vagabundo, não deu certo. É muito bonito isso, 

reforma agrária ninguém quer tirar da vida o mistério que a vida é, porque isso é 

a riqueza da vida, não é? A nossa utopia socialista senão fica a vida muito chata. 

Deus me livre se fosse um “troço” tudo certinho! Não é certinho é complicado. 

Cada um tem que viver a sua vida. E pode dar certo e pode dar errado. E ela 

mostra isso com uma beleza, só que uma base única. 

O que o Carvalho Pinto conseguiu foi dar uma base para essa gente. José 

Bonifácio... o mérito é todo deles. 

M: E o Plano energético que vocês herdaram... 

P: Do Garcez. 

M: Vocês incrementaram ele? 

P: Isso, exatamente isso. Já estava tudo pronto, mas assim: Urubupungá... 

Chegou para mim o Gelásio da Rocha e disse:_ Olha Plínio a turma da Light não 

quer que faça Urubupungá, porque se o Estado de São Paulo fizer Urubupungá, o 

Estado de São Paulo passa a produzir mais energia  do que a light. E quem produz 

mais domina o mercado. O mercado monopolista de oferta... Era o que eu queria, 

nós queríamos... 

_E eles não vão fazer. 

Apêndices 
 

| 



 329 

_ Como não vão fazer? 

_ Eles não põe para trabalhar, eles não mandam, não põem funcionários para 

detalhar. Então não tendo o projeto em condições de entrar numa licitação, cai 

fora. E você sabe que ali “gato” só pode fazer num certo tempo. Porque na água 

não pode fazer secadeira, essas coisas. 

_ É rapaz? Então tem jeito de fazer esses cálculos? 

_ Claro que tem, mas no DAEE não dá para fazer isso. 

_ Você faz? 

_ Se você me puser uns tantos de estagiários na mão eu faço. 

_ Então tudo bem, vou convocar você no Palácio, você arruma ai os “caras” que 

você quer. Que eu mando o memorando pedindo o projeto inicial.  

No DAEE não tinha como, mas casa civil pediu tem que mandar. Mandou. E eu 

mandei para o Gelásio. O Gelásio detalhou, preparou. Quando foi na hora de 

discutir as usinas que entravam eu fui na reunião. E fui e o nosso companheiro 

“pararararararã”, vem para eles: _ Mas isso ai nem está detalhado. 

_ Não, não, está aqui. 

Aí, não teve jeito.  

Mas outra vez nós queríamos por a usina de Santa Branca. A Light não queria 

nem a “pau”. E saiu um “torço” lá no Estado do Rio que foram falar com o 

Carvalho Pinto que lá em Campos ia faltar água. E o pessoal falou que não pode 

faltar água de jeito nenhum. “Mas a Light falou...” 

Ai o Borba, você conheceu o Borba? Borba era um engenheiro do serviço do 

Vale de Paraíba é que fez os (...) do Vale do Paraíba. O Borba foi falar comigo e eu 

disse: 

_ Borba então... 

_ Não tem jeito Plínio, não é verdade. 

_ Não é verdade? 

_ Isso é campanha da Light. Porque o recorte era um recorte formal de 

Campos. 

_ Pois é, então você vai fazer uma espionagem para mim. Você vai lá e vai ver 

quem pôs esse “troço” no jornal. 

Ai o Borba foi para lá, se hospedou num hotel e foi no jornal para por um 

anúncio qualquer e perguntou: 

_ Quanto é que é esse aqui? Não esse aqui, eu quero mais ou menos esse aqui, 

quem pôs esse aqui? 
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_ Esse quem pôs foi o “cara” da Light. 

_ Então você me dá uma cópia deste que eu quero levar para minha firma lá? 

Então ele trouxe uma cópia. De modo que nós temos comprovado o choque da 

empresa. Mas nós fizemos Limoeiro, fizemos toda a Paranapanema, a Usina de 

Bauru, a Usina de Bariri. A Usina de Bariri é um espetáculo! A Usina de Bariri nós 

trocamos com um estoque de café que o Governo do Estado de São Paulo tinha 

com crédito no Departamento Nacional do Café. Nós tínhamos um milhão de sacas 

no Paraná. Ai chegou, apareceu o Checoslováquio e disse: “Olha nós somos da 

empresa Estatal da Checoslováquia, República Popular da Checoslováquia e (com 

intérprete), nós sabemos que os senhores têm um milhão de sacas lá. Se os 

senhores transferirem para nós, nós firmamos um compromisso que não 

vendemos esse café no ocidente. Só venderemos esse café no oriente. Na Rússia 

e na China. De modo que não interfere no preço de vocês. Em troca nós 

construiremos a Usina de Bariri que nos interessa porque nós temos condição de 

fazer. 

Eu, imediatamente levei para a turma entramos no Plano e fizemos Bariri 

M: Mas como é que eles souberam/ 

P: Nós tínhamos esse crédito. 

M: Eles eram técnicos da Checoslováquia? 

P: Foi muito curioso porque eles fizeram primeiro... Tinha uma estradinha de 

ferro fantástica. Uma estradinha de ferro para levar tecnologia toda deles. 

Perfeição de Usina está lá até hoje, sem o menor problema. E olha que pega um 

trechão do rio que o rio já é imenso. Pois ele segurou. É uma maravilha, você 

pode ver lá. E esta não custou nada para São Paulo. Porque o Governo Federal 

não nos pagava juro desse “troço”. Ele não cobrava também, mas não pagava 

juro. Então estava aquele café parado. Isso que era bom no Carvalho Pinto, 

Carvalho Pinto pegava essas coisa no ar. Ele disse: - Ô professor. Mandou um 

memorando imediatamente. 

Instituto do Coração, vou contar para vocês. Chegou na minha sala um colega 

de turma Carlos Domingos Jatene, disse: _ Doutor Plínio eu tenho um irmão que 

acabou de formar em medicina. Ele é um “craque”, viu. Ele é o melhor da casa, o 

mais estudioso dos nossos irmãos. E lê quer falar com você ele tem um negócio 

lá. 

_ “Ta” bom, pode mandar. 
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Chegou lá aquele homem imenso, forte. E ele é todo dramático, “né”, todo 

teatral. Ele chegou para mim, mostrou uma gaiolinha desse tamanho (gesto de 

pequeno) e disse: 

_ Que é isso? 

Tinha uma gaiolinha com uma bolinha dentro. Ele disse: 

_ Isso é uma válvula mitral. Isto aqui importado custa mil dólares. 

Não sei certo, era caro, muitos dólares. 

_ Eu tenho condição de produzir isto no Hospital das Clínicas. Se nós tivermos 

no Departamento do professor Zerbini dez operações por ano, porque a nossa 

verba dá para comprar dez destes, se eu tiver dinheiro para fazer o laboratório, 

nós faremos cem. E faremos cem operações por ano. E se nós fizermos cem 

operações por ano, nós seremos um Centro de Referência Mundial em cirurgias do 

coração.  

_ Então “tá” aqui, deixa a gaiolinha aqui. 

_Sabe a Tetralogia de Fallot? É a que corrige a Tetralogia de Fallot. 

Ai ele me explicou tudo, aprendi o “troço” passa para o sangue para o aurículo, 

ventrículo... 

Chega de noite fui despachar com o Carvalho Pinto, ele estava lá despachando 

e então fomos tomar um café e eu disse: 

_ Professor o que é isso aqui? 

_ Isso é uma gaiolinha. 

_ Uma gaiolinha para o quê? 

E eu disse: _ Isso aqui é uma válvula mitral! 

Ele viu e disse: 

_ Nossa rapaz! Mas que sorte porque eu “tô” com um dinheiro aí que sobrou, 

que o Vicente me mandou e eu vou mandar fazer isso amanhã. Me dá um papel 

ai. 

Então ele pegou o famoso bloco de memorandinho dele que era amarelo. Só ele 

usava amarelo que era o papelzinho dele. Se tivesse um papelzinho amarelo sobre 

a mesa era do governador. E tinha prioridade sobre qualquer outro papel. E tinha 

que ser cumprido no prazo que ele fixasse. Se ele não fixasse: quinze dias.  

Estava escrito: Dr. Vicente mande para o Departamento da USP, “ta,ta,ta” 

verba “tal” Porque esse dinheiro não tinha ele pequeno, digamos que hoje fosse 

duzentos ou cem mil reais. 
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Pois isso foi só o começo do hospital do Incor. Tanto que eu fui recebido pelo 

Zerbini com todos os caras lá, por aqueles “cobrões” todos. Porque eles fizeram o 

laboratório construíram esses aparelhinhos e chip... 

M: Se tornaram Centro de Referência Mundial... 

P: Então o Plano foi bom 

M: E a FAU tem alguma história? Ela também foi concebida no Plano não é? Ou 

foi viabilizada pelo Plano. 

P: Aquele prédio de arquitetura lá, também no Plano. Tinha um belíssimo 

prédio. Aliás, foi uma época áurea da arquitetura não foi? 

M: Sim. 

P: Eu tenho um cunhado que era mocinho dessa época, que é o Gerônimo 

Bonilha Estevez, ganhou vários prêmios na Bienal. Inclusive esse SESC da Vila 

Mariana, a Capela Pasteur. 

M: Eu fiz o Pasteur. 

P: Você fez? 

M: Fiz. 

P: Então, a capelinha é dele. De modo que eu convivia muito com ele. Ele era 

casado com minha irmã e nós vivíamos muito juntos. Esse grupo de arquitetos era 

minha roda pessoal. O Guedes, o Guedes é desse tempo, o Milan que depois 

morreu. 

M: O Guedes tem escolas. 

P: O Guedes é “craquíssimo”. Um daí eu cheguei para meu cunhado e disse: 

_ Bonilha eu não entendo muito de arquitetura, na verdade eu não gosto muito 

do Guedes. 

_ Por isso que você não entende nada de arquitetura! 

Tomei o meu “pé de canto”. 

_ É evidente que você não entende nada de arquitetura. 

Ele disse: _ O Guedes é muito importante! 

Então foi uma época que no Brasil, nós começávamos a descobrir isso: os 

irmãos  Roberto lá no Rio, era o Niemeyer, era o Sobral. Então era uma época de 

muita efervescência. Isso tudo está ligada a uma idéia se você quer ideologia do 

Brasil desenvolvido. Era essa a minha ideologia, naquele tempo era isso. O 

Jacques Lambert tem um livro chamado “Os dois Brasis” que é uma visão 

dualística e que ele diz o seguinte: No ano dois mil as duas nações que podem ser 

do primeiro mundo (naquele tempo não se falava isso), mas, era isso que ele 
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dizia, o Brasil e a Índia. Nenhum de nós existe e nós estamos atrás da Índia. Mas 

era essa a nossa ideologia. A ideologia era uma ideologia. 

L: Mas é porque essa direção surgiu naquele período, também Brasília, não é? 

Ela foi perdendo força de uma maneira impressionante. 

P: É o nível de consciência política nosso era muito baixo. Eu tinha, por 

exemplo, naquela época uma cultura literária humanística, entendeu? Eu não 

tinha conhecimento da sociologia e da economia, era muito limitado. Então você 

tinha uma geração muito séria, mas por exemplo, eu tinha uma grande admiração 

pelo Juscelino. Hoje na verdade o Juscelino foi desastroso para o país. E essas são 

as contradições, realidade e dialética. Foi desastroso por um lado e foi sensacional 

por outro. Por um lado ele deu o lado da grandeza, da possibilidade, do tamanho 

do “bixo”, por outro lado ele deixou o capital estrangeiro entrar aqui. Ele abriu a 

porteira. Quem abriu mesmo a porteira foi ele. Porque o outro capital que estava 

aqui era o capital das concessionárias e estava tudo acabando, tudo decadente. 

M: Como a Light. 

P: Com a Light nós estávamos tomando conta de tudo. E o outro não quando 

entrou a indústria automobilística aí era outro... Mudou o padrão e com essa 

mudança agora, mudou o padrão. Eu tenho feito várias exposições dizendo que a 

gente não é mais o mesmo país. Ele parece o mesmo mas, não é o mesmo país. A 

estrutura econômica é outra. 

M: O senhor falou de ideologia, e o PAC? 

P: O PAC é um tremendo estelionato. Porque o PAC apresenta sendo o que não 

é. Aquelas estradas, usinas etc., aquilo é tudo para enganar o que tem do outro 

lado, que é um processo de contenção dos salários. A hora que o salário mínimo 

começou a crescer, eles puseram um jeito de segurar. O Plininho, meu filho, é 

economista. Fez a conta, neste ritmo se não fizer nada o mínimo para chegar no 

nível do DIEESE que é o salário do Getúlio em quarenta e um, que é o que 

ganhava um trabalhador em quarenta e um, que foi que permitiu você ampliar o 

país, a grande mobilidade social vem daí, trinta e oito anos! Eu fiz a conta para o 

funcionalismo público, na verdade congelou. Porque ele pôs um teto que impede o 

crescimento. Agora o mais grave para mim é aquela coisa ingênua que aparece 

ali, chama Comissão da Gestão da Governança Coorporativa, que consiste no 

seguinte, o Estado não precisa ter tantas ações das suas empresas para comandar 

as suas empresas, então ele deve vender uma parte conservando o comando... 

Mas isso não tem lógica, só que para isso é necessário mudar a natureza dessas 
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empresas que passam a ter como critério de funcionamento o desempenho 

econômico. Ou seja, o BB não empresta mais com critério de desenvolvimento, ele 

empresta com critério de custo e benefício, no maior retorno para quem vai 

emprestar para o Jorge (...) não vai emprestar, para o Zé da Índia... Então o PAC 

é nefasto e eu vou combatê-lo firme. O meu “partidinho” aí, “tá que tá nos 

cascos”. Vamos partir “pra” cima! 
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Entrevistado: Ivan Gilberto Castaldi 

Data: 9 de março de 2007.  

Entrevistadores: Maria Tereza Regina de Barros Leme Cordido, Miguel Antonio 

Buzzar, Lúcia Buzzar, Carolina Margarido. 

 

M: Estamos com o arquiteto Ivan que trabalhava no DOP, São Paulo, nós 

vamos fazer uma entrevista para o Grupo de Pesquisa, sobre a difusão da 

arquitetura moderna brasileira.  

M: Ivan, Boa tarde. 

I: Boa tarde. 

M: Você trabalhou no DOP, como foi o início do seu trabalho no DOP, quando 

exatamente você começou, quais as funções que você exercia lá? 

I: Bom, eu comecei depois de ter feito um concurso público pelo DEA e depois 

de um certo laço de tempo que eu ... A Diretoria não nos chamava até quando 

reclamamos disso, conseguimos que fôssemos chamados, éramos os primeiros da 

fila, pela colocação do concurso e fomos começar isso em cinquenta e sete, 

concurso foi em cinquenta e quatro e começamos em cinquenta e sete. Logo de 

início nós fomos para a divisão de arquitetura, e fomos trabalhar numa sala que 

tinha mais ou menos uns dez arquitetos. E os projetos vinham e tínhamos que 

fazer. Com o correr do tempo a dinâmica de entrar projeto e a dinâmica política 

de se fazer um plano do governo abranger o que queria, mostrar para a população 

que fazia e dizia que fazia, foram criados equipes dentro do DOP, para que a coisa 

fosse dinamizada. Então se formaram equipes de arquiteto e desenhistas. Mais 

tarde foram formados equipes de desenhistas, arquitetos e engenheiros que 

faziam a cubagem dos projetos para que depois fosse colocado orçamento e dali, 

fosse colocado em concorrência para ver quem ia fazer o projeto. E a coisa foi 

caminhando desse jeito, a gente trabalhava num ambiente muito bom e com o 

correr do tempo as modificações que surgiram nos dirigiam para outro tipo de 

atendimento ao trabalho. 

T: Gostaria de saber onde você se formou e quando? 

I: Formei no Mackenzie, na primeira turma da faculdade de arquitetura 

Mackenzie porque antes era Escola de Engenharia Mackenzie com o curso de 

Arquitetura. Até 1951, se formavam engenheiros arquitetos. De cinquenta e dois 

para adiante, ano que me formei, primeira turma se formaram arquitetos. Da 

Faculdade de Arquitetura Mackenzie. 
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T: E o DOP foi o primeiro local que você ingressou? 

I: Foi, não, perdão, primeiro quando eu estava no terceiro ano, por 

conhecimento de meu pai, havia um escritório na época chamado Jacques Pilon; 

Jacques Pilon era mais ou menos um Alfredo Matias numa outra época, mais ou 

menos uma Gomes de Almeida Fernandez em outra época e mais ou menos um 

Cirella de hoje, por exemplo. Só que não eram incorporações eram projetos. 

Então fui trabalhar como desenhista no terceiro ano da escola. No meio do terceiro 

ano. Achei que eu fui trabalhar tarde, não fui antes não sei por quê. E eu me 

lembro que desde que fui fazer a entrada no escritório do Jacques Pilon como 

simplesmente desenhista, eu tive muita sorte porque o chefe do escritório do 

Jacques Pilon chamava-se Adolph Frans Heep. Isso foi para mim uma 

enciclopédia. Então o que a gente aprendia com o Heep era uma coisa bárbara de 

toneladas, não era de quilos. Então no terceiro ano no meio do terceiro ano, fazia 

um mês que eu estava trabalhando no escritório do Jacques Pilon, quando tinha 

aquela cadeira de projeto de vinte e quatro horas no Mackenzie. Periodicamente 

tinha projeto de vinte quatro horas ou projeto de oito dias, uma coisa assim, não 

tenho certeza, mas era mais ou menos isso, e desse projeto vinte quatro horas 

que era um portal, coisa do Cristiano Stokeler das Neves, projetava um portal 

“del” Palácio da Justiça, uma coisa de louco, ninguém ia fazer isso, mas nós 

tínhamos que fazer.  

M: Modelo Belas Artes. 

I: É. Ai acontece que eu fiz aquilo e depois de um mês de trabalho, apenas um 

mês, eu fiz aquilo não digo com as duas mãos nas costas, mas com uma mão nas 

costas com uma facilidade extraordinária que eu percebi o que o trabalho da 

escola dava a escola praticamente não ensinava nada. 

M: E tinha muitas discrepâncias entre as ideias do Cristiano e as ideias do Heep 

naquele momento? 

I: Eu não podia comparar porque o Heep também foi professor do Mackenzie. 

M: No mesmo período? 

I: Não no mesmo período que eu fui. Quando eu fui ele estava saindo. Mas o 

Cristiano, era um grande sujeito o Cristiano, um grande homem, muito talento. 

Mas a escola dele não era para nós naquela época. Tinha sido mais do que 

ultrapassada.  

M: Isso era um entendimento de todos os alunos? 
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I: Todos, todos, Ele dava um projeto, por exemplo, acesso a um terraço. Meu 

Deus do céu, ele projetava uma escadaria com balaústres, depois... Se quisesse 

balaústre, podia escolher o tipo de balaústre, umas colunas, podia escolher do tipo 

que quisesse. Primeiro livro que estava na nossa mesa do Cristiano das Neves da 

cadeira de projetos era o Vignolia. O Vignolia era uma coisa clássica, então tudo o 

que tinha no Vignolia a gente tinha que saber de cor. Então tinha que fazer o que 

ele pedia. Farol Monumental, uma fonte, umas coisas que não existe. 

M: E a sala dos passos perdidos, você também teve que fazer? 

I: Mas isso o Niemeyer usou bem o Passos Perdidos.  

T: E quando você entrou no DOP que tipos de projetos vocês desenvolviam? 

I: Escolas. 

T: Mais escolas. 

I: Principalmente escolas. 

M: E era governo do? Do Jânio? 

I: Agora você me pegou. 

T: Do Jânio, 1957, do Jânio. 

I: É antes do Carvalho Pinto foi do Jânio. Carvalho Pinto foi “cria” do Jânio. 

M: E já eram escolas? 

I: Escolas. Primeira escola, Grupo escolar Dom João Néri em Campinas.  

M: E o DOP tinha uma formulação dos programas de necessidades dessas 

escolas? Ou isso foi alterado? 

I: Tinha sempre tinha porque a Secretaria da Educação, evidentemente o DOP 

que era o maior escritório de engenharia do Brasil senão da América do Sul, digo 

que foi pela quantidade de engenheiros e arquitetos que tinham lá. Então esse 

escritório de arquitetura e engenharia tinha que estar ligado, não era 

independente era Departamento de Obras Públicas, tinha que estar ligado à 

alguém, Diretoria de Obras, Secretaria de Obras. Então a Secretaria de Obras, 

Saúde, Educação cada um fazia a sua reivindicação mediante força política que o 

Governador dava. E quando chegou a hora de fazer escolas, parece que a 

Secretaria de Educação tinha uma (...) enorme lá. Então eu fazia escolas 

“adoidado”. 

M: O programa tinha alguma influência? 

I: Tinha uns programas. Tinha um tipo de grupo escolar, tinha um tipo de 

escola normal, grupo, ginásio. Cada tipo de estabelecimento de ensino que tinha 

um nome tinha seu programa. Então conforme os processos chegavam na nossa 
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mesa, tinha já o processo com o programa determinado. E era distribuído para um 

arquiteto para outro, para outro, cada um fazia o seu. E era sempre projeto 

individual. 

M: Dentro do DOP cada um fazia o seu projeto? 

I: cada um fazia o seu mediante uma assessoria do chefe. 

M: E as discussões do Convênio Escolar no início dos anos cinquenta na 

prefeitura, tinham algum rebatimento no DOP, ou vocês naquele momento não 

tinham conhecimento? 

I: Não sei, honestamente eu não sei te dizer porque isso entrava na parte 

política e a minha era exclusivamente técnica, graças à Deus. 

M: Não, mas em termos de conceitos...  

I: Deveria ter, aliás, tinha gente dentro deste contexto de político e técnico, 

tinha gente que defendia... Tinha arquitetos que defendia... Eu me lembro de um 

chamado Flávio Villaça, era um arquiteto que trabalhava na Secretaria senão me 

engano da Educação que ele defendia sob o ponto de vista da arquitetura das 

possibilidades que teria para ser feito um determinado tipo de projeto. E aí depois 

que era distribuído para o DOP. E ele tinha as vezes uma visita semanal que 

tínhamos do pessoal da educação para acompanhar o que estava sendo feito.  

M: E quando houve a mudança do Jânio para o Carvalho Pinto no Plano de ação 

houve de fato como aparece em termos dos relatórios uma produção muito maior 

de projetos? 

I: Teve épocas em que a demanda foi muito grande. Tinha logo que eu entrei 

no DOP uma demanda muito grande de escolas. Depois foi passando para Centro 

de Saúde, depois foi passando para Fóruns, ou antes, de Fóruns para 

Penitenciárias e Segurança e depois sempre misturavam não é que era 

exclusivamente determinado tipo de projeto.  

M: E os profissionais faziam todos os tipos de projeto, não se especializavam? 

I: Todos tinham naturalmente como a gente era arquiteto do Estado, ninguém 

podia se atrever a fazer alguma coisa muito diferente. Então tinha que ser uma 

coisa dentro de certo padrão que o Estado pudesse pagar, fazer maior número de 

obras e que depois a manutenção pudesse ser a mais barata possível. Então não 

se pensava em determinados acabamentos jamais era arroz e feijão, talvez um 

bife à cavalo de vez em quando. Arroz feijão sempre. E com isso a gente tinha um 

determinado padrão para determinada obras, por exemplo, o Centro de Saúde já 

tinha um determinado tipo de Centro de Saúde onde a gente fazia apenas a 
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locação. E isto era... Como dizia a Ford era... Projeto padrão em linha de 

montagem. A gente via o terreno, e via onde você pegava, tinha seu gabarito... 

Não era muito bonito, mas era como a gente fazia e tinha que fazer assim... 

Pegava o gabarito colocava no terreno dentro do que era possível e dentro do 

possível da topografia você tinha que fazer mais ou menos cortes e colocava, 

dependo do acesso principal, então a gente saía isso da linha de montagem e era 

assim.  

M: Então nos Fóruns a gente conheceu esses projetos padrão lá em São Carlos, 

por exemplo, tem um que sofre com esse problema do terreno, porque o terreno é 

acidentado e o projeto padrão tem que ser implantado num terreno acidentado, e 

esses projetos pelo menos os de fórum ele tem uma tipologia, digamos assim, 

ecléticas, não é em termos arquitetônicos. Essas tipologias não modernas, 

digamos assim elas sobreviveram mais ou menos até que período? Os projetos 

desenvolvidos internamente no DOP? 

I: Eu gostaria de dar uma resposta positiva, mas como eu me retirei do DOP a 

um tempo atrás dediquei uns anos fora do DOP, tudo que se relacionava ao DOP 

para mim ficou no passado. Então eu não acompanhei essa influência do correr do 

tempo, mas eu me lembro por exemplo, aqui no meu currículo, vendo hoje 

novamente depois de muito tempo que tem dois Fóruns que eu projetei talvez em 

parceria com mais alguém, um  é o Fórum de Bauru e outro Fórum de São José do 

Rio Preto. 

T: Bauru... 

I: Com a Maria Lúcia... 

T: Talvez pelo DOP, porque tem outro projeto pelo IPESP pelo Zenon Lottufo. 

I: Esse foi com a Maria Lúcia e com o Marcolino, não me lembro bem. Mas 

então este Fóruns não eram padrões. Nós “bolamos” um Fórum para aquele 

terreno e tem um aspecto satisfatório. 

M: Que a impressão que a gente tem é que até meados dos anos cinquenta e aí 

esses meados pode ser um pouquinho mais para lá ou para cá, ainda existia esses 

projetos ecléticos, mas já próximos dos anos sessenta aí em tese a maioria dos 

projetos tem assim uma extração moderna, moderno assim num sentido amplo... 

I: Moderno dentro do que o Estado podia pagar.  

M: Digamos assim uma arquitetura despojada sem ter a pretensão de remeter 

a algum sentido... 

I: Não entrava em concurso nada disso, uma coisa modesta mesmo.  

Apêndices 
 

| 



 340 

M: E quando o DOP passou a contratar projetos fora, isso foi como? 

I: Foi mais o IPESP, não é? 

M: Só o IPESP, o DOP sempre... 

I: Eu não me lembro se o DOP contratou... O IPESP eu me lembro que certo 

tempo contratou uma porção de gente para fazer projetos por fora e esses 

projetos eram praticamente escolas. Muitas escolas. 

T: Vocês estavam fazendo projetos paralelos a essa produção IPESP? 

I: E aí eram dados projetos para arquitetos que não eram funcionários, então 

eles podiam diversificar um pouco.  

M: Aí era permitido fazer algo além do que se fazia. 

I: Não sei se a palavra certa foi permitido mas, automaticamente foi permitido 

porque quando a pessoa é dona do próprio nariz desde que tivesse uma diretriz é 

lógico porque senão é loucura, então alguma coisa melhorzinha eu acredito que 

tenha saído pelo pessoal que não trabalhava no DOP. Não que o pessoal do DOP 

não tivesse capacidade, diga - se de passagem. 

M: Mas ai tinha as condicionantes. 

I: Dançava-se conforme a música. 

L: O senhor se lembra a partir de que época passou a se fazer estes fóruns? 

I: Década de sessenta eu acredito  

M: Agora da sua produção, no currículo que você estava vendo quantos 

projetos você fez no DOP? 

I: Têm muitos. 

M: Mais ou menos. Todos esses aí são projetos? 

I: Fórum de Ribeirão Preto eu fiz em conjunto está aqui...Grupo escolar, 

Instituto de Educação, Ginásio Estadual, Centro de Saúde, Fórum de São José do 

Rio Preto, Fórum de Bauru, Penitenciárias nós fizemos, tem muita coisa que foi 

feita Centro de Saúde por exemplo desse tipo ... E escolas inclusive, locação de 

escolas, locação de centro de saúde e locação de delegacias fizemos muitas. No 

tempo do Quércia teve um “boom” de delegacias, tinha mais de cem.  

M: No Quércia foram muitas delegacias. 

I: Eu me lembro que a gente fazia locação disso muito, a “toque de caixa” 

porque o governo queria mostrar para população o que estava fazendo. E era 

locação desse tipo, pegava o gabarito, punha no terreno via como ficava melhor, 

etc. Já estávamos acostumados com a linha de montagem, então escolas, centro 

de saúde e delegacias saiu “adoidado”. 
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T: Vocês cuidavam mais do projeto e o acompanhamento de obra também?  

I: Acompanhamento de obra a gente poderia fazer também, mas a gente só ia 

quando era realmente necessário. Principalmente quando era penitenciária. A 

penitenciária de Araraquara que eu me lembro que a primeira que foi feita pelo 

Marcolino, Maria Lúcia e eu, nós três fizemos esta penitenciária. E a gente ia fazer 

esta vistoria sempre que necessário lá em Araraquara e para acompanhar porque 

realmente era uma coisa nova e tivemos praticamente carta branca, fomos visitar 

Brasília, fomo visitar o Paraná, fomos visitar o Rio de Janeiro, no interior de São 

Paulo as penitenciárias existentes, então nós tivemos uma aula do que não se 

deveria fazer em penitenciária, e nós fizemos cumprimos nossa aula “direitinho”, 

agora os presos não deixaram mais. Porque teve um dia ai que eles acabaram 

com a penitenciária de Araraquara muito tempo depois que ela estava pronta, 

porque quando ela estava pronta era um modelo. Tinha muita coisa nova que 

jamais tinham visto e era realmente funcional, depois foi a de Pirajuí e daí para 

frente, depois, a Maria Lúcia voltou para a Justiça e não ficaram mais fazendo 

prédios.  

M: Então é assim: lá no DOP vocês faziam os projetos, a engenharia fazia a 

cubagem e orçava, preparava para a licitação e aí a licitação era feita por quem, 

para a mão de obra? Aí não era mais o DOP? 

I: Era o DOP. 

M: Era o DOP e tinha uma equipe que se encarregava depois da fiscalização? 

I: Tinha a comissão de... 

M: COPEL? 

I: A comissão de orçamento que resolvia que é que ia ganhar aquele “troço” e a 

obra em diante. 

M: Mas aí a fiscalização tinha outro corpo? 

I: E a fiscalização é que media a obra e que determinava quando que a 

empreiteira ia receber aquele pagamento. Nós da arquitetura do projeto, não 

interferíamos em absoluto na seara alheia, ou seja, a fiscalização era autônoma.  

M: Você disse então que o DOP foi durante um tempo o maior escritório de 

arquitetura do Brasil, isso mais ou menos de que período de cinquenta e sete 

até... 

I: Isso no período em que ele existiu. Todo o período em que ele existiu. 

Porque desde que ele foi formado, eu não tenho precisão da data, deve ter 
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começado pequenininho, mas depois foi aumentado contratando mais técnicos 

devido as necessidades do Estado e depois, formou o maior escritório do Brasil. 

M: Então faziam escolas de todos os tipos, os postos de saúde, 

I: Centro de saúde. 

M: UBS depois... 

I: Não UBS não.  

M: Ai a parte de seguranças delegacias. 

I: Cadeias e delegacias. 

M: E penitenciárias, os fóruns e as Casas de Agricultura, lavoura também? 

I: Essas não eram do meu tempo. Talvez fizesse, eu não sei.  

M: E outras obras assim Secretarias alguma coisa que fugia... Alguma coisa 

excepcional? Que nem centro educacional algum outro tipo de educação, mas com 

outro tipo? 

I: Não acredito que tenha sido feito algo com um título digamos assim mais 

importante do que era o corriqueiro, pode ser que tenha tido, mas eu não me 

lembro não posso dizer, mas eu desconfio que não, mas se houve, foram muito 

poucos, se houve, não posso especificar. 

M: A maioria dos projetos era na cidade de São Paulo ou no interior? 

I: Interior. A maioria do interior, por exemplo, diversos tipos de centro de 

saúde construídos em cinquenta cidades do interior de São Paulo. Só esse item 

aqui cinquenta.  

M: Você não tem discriminado esses cinquenta? 

I: Não 

M: É uma pena. 

I: Pode não ser cinquenta, pode ser quarenta. 

M: Não, não, mas cinquenta é um número... 

L: Nessa época se construíram muito não é? 

I: Muito, muito. O DOP estava com o vento em popa. Então era uma maravilha, 

aí vem a política e... Eu me lembrei de uma coisa muito interessante quando eu 

estava no DOP veio parar na minha mão um projeto de um hospital de cardiologia 

onde hoje é o Instituto Dante Pazzanese aqui. Aquilo era um centro de saúde, não 

um pronto socorro o Adib Jatene trabalhava. Então me incumbiram de fazer um 

projeto do hospital de cardiologia. Aquela foi a minha “menina dos olhos” eu fiz 

todos os andares, cada serviço de cada andar de acordo com o médico que ia 

tomar conta dele dentro de que trabalhava em cardiologia. Então eu nunca vi 
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funcionar tão bem um projeto como aquele porque cada médico dizia isso tem que 

ser assim, assim, “assado” e eu fazia assim, assim “assado” dava para fazer. 

Então aquilo estava um “reloginho” Era um prédio de mais ou menos uns doze 

andares ou dez, nove andares, não me lembro direito, Eu tenho cópia disso 

guardado, mas, eram mais ou menos, uns nove andares com certeza, tinha 

auditório, etc. E estava situado ai no lugar que deveria ter estado. Aconteceu que 

foi para a Secretaria da saúde e “morreu” na gaveta do secretário. E portanto, 

nunca mais. Este por exemplo é um projeto que não tinha padrão. Mas foi feito 

assim com o coração. Foi feito como se fosse para mim. Uma coisa que 

funcionaria de uma forma maravilhosa e quando eu soube que não ia ser 

construído eu fiquei aborrecido. Então esse foi u projeto que você falou nesse 

estilo.  

T: Você falou que individualmente vocês trabalhavam dentro de um 

determinado padrão, mas eles se assemelham muito esses edifícios entre si, mas 

teve uma discussão inicial desse padrão, baseado como, formalmente... Os 

materiais que se utilizavam naquela época indicavam essa formatação? 

I: Exatamente, como eu lhe falei a gente estava como funcionário do Estado, a 

gente tinha que trabalhar de acordo como o Estado, não digo que mandasse, mas 

visualizasse assim de longe, olha mais ou menos isso que tem que fazer porque o 

que mandava em tudo era o dinheiro e para você fazer uma obra que custasse 

pouco e fosse barata, não se podia pensar muito então a gente fazia dentro da 

nossa consciência o que a gente devia fazer para atender o Estado e em parte o 

que a gente queria também pra que não fosse uma casinha, um telhado uma 

janela uma porta e acabou... a gente tinha que fazer utilização de muito elemento 

vazado para poder quebrar o sol, para não ser caro, então...tijolo sempre, bloco 

de concreto quase nunca porque no interior era muito mais difícil do que em São 

Paulo, então era tijolo sempre, reboque, argamassa, esquadrias de ferro. Se 

pensasse em esquadrias de alumínio, meu Deus do céu, “caía a casa”, laje nunca 

por favor, nunca laje! Mas tinha de vez em quando escapava uma, nunca porque a 

impermeabilização não vai dar conta.  

M: Mas de qualquer maneira vocês já tinham a estrutura em concreto e o 

fechamento em tijolo. 

I: Sim, tinha a laje de cobertura e o madeiramento do telhado sobre ela, 

conforme o lugar eram materiais comuns, não tinha muita escolha.  

M: Os terrenos era aquilo que as prefeituras cediam? 
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I: Que as prefeituras cediam para o Estado e o Estado tinha que aceitar porque 

e a prefeitura sempre dava o terreno pior. Porque eles se viam livres de um 

abacaxi, e nós tínhamos que trabalhar com aquilo.  

M: Mas e os terrenos dos Fóruns como é que fazia? Fórum tinha que ser no 

centro? Num lugar mais nobre? 

I: Evidente, acho que nesse caso a Maria Lúcia que vocês entrevistaram deve 

ter dão uma resposta melhor do que a minha. Também, Fórum tinha que ser 

melhor escolhido porque o Estado podia dizer para a prefeitura “senhor prefeito 

esse eu não quero, eu quero aquele. Então conforme a força política do cidadão o 

Estado ganhava aquele.  

M: E fora a interferência do próprio Estado e das Prefeituras você tinham algum 

outro tipo de contato ou o DOP determinava um determinado tipo de trabalho... 

I: Eu não me lembro de contato com prefeitura, honestamente pode ter tido até 

mas eu não me lembro, as vezes ficava conhecendo o prefeito quando ia visitar 

uma obra numa determinada cidade, mas por causa do empreiteiro, vistoriar a 

obra, não vistoriar o prefeito, então... Podia acontecer. 

M: No ciclo do DOP que você participou tem diferença antes ou depois de 

sessenta e quatro as coisas continuaram a mesma ou ele tem uma autonomia 

institucional muito forte?  

I: Eu tenho impressão que conforma o governador, o governador “tocava” o 

diretor do DOP, conforme o governador e diretor do DOP, o andamento das coisa 

podia variar sem dúvida alguma mas eu não posso dizer como que variava, 

porque eu sei que nós estávamos lá para trabalhar e a gente tinha que trabalhar e 

o que vinha tinha que ser mandado embora, as vezes mais as vezes menos.  

I: O Período do Carvalho Pinto, ele foi algo excepcional na produção ou ele foi 

como a média? 

I: É outra pergunta difícil de responder porque teve uma época que o DOP 

mudou-se para a rua Venceslau Braz onde tinha a diretoria de obras novas foi 

uma experiência que se não me engano na época do Carvalho Pinto então nós 

fomos para outro prédio da rua Riachuelo lá perto da Praça da Sé e fizemos duas 

equipes de obras novas eu era o chefe de uma das equipes e nessas equipes  

funcionava um relógio, porque era arquitetos, chefe de equipe, desenhistas, eram 

encubadores, orçamentistas e dali o DOP com a Diretoria de obras Novas as coisas 

saíam completamente era um pacote pronto. Então não tinha ninguém que 

quebrar a cabeça, “e agora, agora vai ter que fazer isso” Não a coisa saía pronta e 
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funcionava como um relógio, novamente a política acabou com ela E hoje o DOP, 

não existe mais inclusive colegas meu, lamentavelmente vim a saber que não 

ficaram tão bem como deviam.  

T: Você quando entrou estava na Riachuelo e a equipe era reduzida, com o 

Carvalho Pinto deu uma aumentada? 

I: Teve uma mudança, porque como vocês sabem cada governador, não 

especificamente o Carvalho Pinto, cada político que aparece na mídia que aparece 

um pouco mais, que surge, ele quer mostrar que ele apareceu as vezes com 

mérito e as vezes atoa, então no caso do Carvalho Pinto eu não posso dizer que 

foi atoa, absolutamente eram projetos e muita coisa foi feita, mas estava lá 

sempre dentro do DOP, eu pessoalmente nunca acompanhei a política fora... 

T: Mas não houve uma mudança quantitativa ou qualitativa nesta produção? 

I: Não tinha época que teve mudanças. Mas não posso associar a este ou 

aquele governador.  

M: De qualquer maneira o DOP neste período acumulou conhecimento que hoje 

talvez tenha se dispersado, não é? 

I: Foi perdido não é? Só se salvam em alguns arquitetos ou engenheiros que 

trabalharem ainda, guardem alguma coisa na cabeça e precisem disso para fazer 

alguma coisa disso hoje. Ma senão foi totalmente dispersado.  

M: E as construtores você falou que teve contato com elas teve alguma 

construtora que digamos assim era mais presente? 

I: Tinha, vamos dizer, não vou dizer um cartel que esta palavra é meio 

esquisita, para este caso, mas vamos dizer que tivesse um cartel de construtoras 

onde elas se arrumavam para que cada uma fizesse determinados trabalhos e isso 

não é segredo nenhum, então, essa coisa tudo dentro da lei, tinha as construtoras 

que tinham os projetos mais importantes e ganhavam mais dinheiro porque era 

mais caros e os secundários que ganhavam os projetos menores que também 

ganhava seu bom dinheiro e com isso a coisa ia evoluindo. 

T: Você lembra o nome de algumas delas? 

I: Tinha uma de Campinas que era muito boa, mas não me lembro. 

M: Mas elas não deviam se especializar umas mais para escolas, ou era 

generalizado? 

I: Não era generalizado. Conforma o porte da obra. Elas entravam ganhavam 

ou não. 
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M: Você comentou da penitenciária, fiquei um pouco curioso o que ela tinha de 

diferente e de excelência que depois por “pressão” não houve continuidade? 

I: Bom o próprio projeto mostra como ela era. Os raios dos locais das celas eles 

tinham um controle a partir de um centro de controle. Então nós “bolamos” um 

centro de controle superior, os raios tinham as celas embaixo apenas... É claro, no 

pátio interno, celas individuais, jamais para duas pessoas e a bacia foi estudado, o 

lavatório foi estudado, prateleira, as prateleiras foram estudadas. Como fazer para 

que o preso não se escondesse quando o guarda abrisse a porta. Então a última 

prateleira era um triângulo de concreto caído, não tinha apoio algum para ficar 

ninguém lá, não tinha como. A passagem dos pratos para alimentação quando 

precisasse. O local em que eles comiam em cada raio era separado, não era um 

refeitório para todo mundo, cada raio tinha o seu refeitório. As gaiolas eram todas 

controladas, enfim o campo de visão do controle foi projetado de tal maneira que 

o guarda tinha de controle de tudo absolutamente de tudo, não tinha como se 

esconder. Passagem por exemplo de um corredor para a capela, nós fizemos um 

túnel que era para o preso passar o mínimo possível dentro da administração. 

Toda administração ficava de forma que o administrador ficasse protegido. Tinha 

muralha interna, muralhas externas, tinham as guaritas, tinha as torres de vigia, 

tudo “bolado” de tal maneira que na época era uma novidade. Hoje graças a Deus 

já acostumaram com isso.  Então era novidade, então todo o projeto era uma 

beleza, funcionando que era um negócio, na época funcionou. Tinha o diretor das 

penitenciárias, na época era da Secretaria de Segurança, chamava-se Werner... 

nos dava carta branca e tudo o que fazíamos era apresentado ao Sr. Werner e 

conversávamos, está perfeito assim, a gente pode fazer ou não pode fazer isso,  

era tudo de acordo com quem ia usar, como o hospital de cardiologia. Então era 

uma maravilha, daí foi feita a de Pirajuí... 

M: Era derivada? 

I: Derivada, essa foi a primeira, depois Pirajuí, depois foram outras. E todas 

elas, até hoje, Maria Lúcia pode confirmar, ou não, alguma coisa daquilo que foi 

projetado em Araraquara é repetido.  

L: Araraquara foi então um padrão estabelecido quando o senhor foi o diretor 

das Obras novas, não é? 

I: Foi, parece que foi nessa época. 

L: E esse padrão foi totalmente concebido pela equipe sem qualquer orientação 

ou com alguma orientação?  

Apêndices 
 

| 



 347 

I: Com orientação do Departamento dos Institutos Penais, cujo seu diretor era 

seu Werner. Então era de acordo dom esse departamento que a gente fazia o 

projeto e as partes do projeto.  

M: que época mais ou menos isso? 

I: Araraquara? Por volta dos anos sessenta. Ao redor de setenta. 

M: Tem alguma excepcional fora do DOP que o senhor gostaria de contar? 

Que o senhor acha interessante em termos de conhecimento, ou uma 

mensagem? 

I: Bom eu gostaria de comentar que naquela época que trabalhávamos no DOP 

o nosso coleguismos, nossos companheiros eram muitos agradáveis, e deixa 

saudades. E lamentavelmente tudo que acaba não volta não é?  

T Me parece que até o final do DOP vocês mantiveram um ritmo muito grande 

de obras, você já não estava mais lá, mas...  

I Parece que foi absorvido pelo DER, uma coisa assim. 

T: Exato, e como foi recebido na época por vocês terem já uma estrutura de 

trabalho, e esses projetos serem contratados fora pelo IPESP? Esses projetos 

vocês tinha contato, vocês viam de alguma forma se interessavam por eles? 

I: Havia um modo da gente poder participar mas era muito difícil, então a 

gente achava, pelo menos eu me lembro disso, que a gente achava uma espécie 

de injustiça que outros arquitetos ganhassem dinheiro de uma maneira que nós 

não estávamos habilitados a ganhar porque o nosso salário sempre foi baixo no 

DOP. E eles ganhavam salários, baseados no Instituto, do IAB. Tabela do IAB. 

Então evidentemente ganhavam muito mais do que a gente fazendo, não digo a 

mesma coisa, mas algo muito parecido.  

T: Mas você teve uma participação no IAB, eu levantei umas atas e vi você 

como Secretário... 

I: O que eu tenho no meu currículo no IAB está aqui olha. 

T: Esse seu contato com o IAB deu alguma influência no seu trabalho? 

I: Não, não deu porque não deu. Simplesmente a gente permanecia lá, 

participava das reuniões, das assembleias lá como... Para dizer que o DOP estava 

presente. O que tinha que ser falado a gente falava. Mas nunca teve uma 

influência da forma de trabalho de cada um. IAB fazia o que tinha de fazer e o 

DOP estava lá para dizer sim ou não.  

T: Você soube de umas reuniões que teve na época pra contestar essas 

contratações do IPESP na época?  
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I: Teve qualquer coisa, mas eu não posso me lembrar o que era. Teve qualquer 

fumaça, onde tem fumaça tem fogo. 

T: E o DOP aceitava essa posição, não se posicionou? 

I: Não, não, por exemplo, Tenho aqui como participação minha como membro 

do Conselho Diretor biênio 1964, 1965. Participando como membro do DOP. 

Participava das reuniões. 

T: E havia algum questionamento dessas reuniões sobre o trabalho do DOP? 

I: Não a gente defendia o DOP dentro do possível.  

T: A discussão sobre o projeto do DOP, teve no IAB alguma discussão nesse 

sentido? 

I: Não, nada, nada, nada. Nós éramos autônomos politicamente falando ao IAB. 

Nós tínhamos que prestar conta ao DOP e pagar a mensalidade do Instituto.  

M: Até hoje não é. Estou satisfeito esclareceu várias questões importantes para 

a nossa pesquisa. 

I: espero que tenha. Porque como disse infelizmente não lembro de tudo que 

deveria lembrar. 

M: O que eu acho importante é que existe uma discussão que houve uma 

mudança muito importante dentro do DOP durante o governo Carvalho Pinto. Na 

verdade o que a gente vê é que existe um aumento de obras, mas  já existia uma 

equipe técnica, um corpo uma atividade.  

I: No tempo do Quércia também, foram mais de cem cadeias.  

M: Na verdade o DOP era um organismo que já existia a um bom tempo e ele 

já vinha se construindo há muito tempo dentro dessa perspectiva.  

I: Eu me lembro que no tempo do Quércia eu fui chamado para fazer um 

projeto de uma pista de Cooper dentro do Palácio dos Bandeirantes. Coisinhas que 

apareceram de vez em quando... 

M: então eu agradeço e da nossa parte acho que ficou muito bom. 

I: As ordens eu fiquei satisfeito de poder colaborar com alguma coisa ai. 
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