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Resumo

wilderom, Mariana M. Espaço educacional contemporâneo: reflexões
sobre os rumos da arquitetura escolar na cidade de São Paulo (1935-2013).
2014. 200 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014
A pesquisa desenvolve uma análise da história do espaço educacional na
cidade de São Paulo, a partir de problemáticas contemporâneas que envolvem o equipamento público escolar. O objeto de estudo que mobiliza
a leitura histórica é o Centro Educacional Unificado, um complexo de
equipamentos educacionais, culturais e recreativos, implantados pela prefeitura de São Paulo, originalmente entre 2002-2004, nos bairros periféricos
que apresentavam carência de equipamentos sociais, espaços públicos e
infraestrutura urbana. O ceu foi aclamado por seus idealizadores e pela
mídia especializada, como um equipamento indutor de urbanidade. Uma
vez que a multiplicidade de suas funções se organiza na criação de um espaço público diferenciado, que remete à cidade formal, atendendo tanto ao
público escolar quanto à comunidade local. A partir dessa interpretação, o
conjunto arquitetônico resultante ofereceria serviços de qualidade e vivências do espaço urbano que contribuiriam para a expansão das perspectivas
da educação para a cultura, os esportes e a recreação. A análise detalhada
desse exemplo levou à compreensão de que o ceu poderia ser lido a partir
de três eixos temáticos, os quais consequentemente orientariam a análise
histórica: a escola era ao mesmo tempo uma política pública, uma tipologia
arquitetônica e uma intervenção urbana.
É a partir dessa estrutura analítica que se buscou compreender como
o equipamento educacional chegou historicamente a essa proposta multifacetada que, ao condominializar uma série de equipamentos tradicionalmente distribuídos pela cidade, equaliza a oferta de serviços a populações
carentes, mas tensiona as relações entre a escola e cidade. A produção de
equipamentos públicos educacionais é estudada desde 1935, a partir da
criação do Departamento de Cultura e dos Parques Infantis instalados nos
bairros operários, chegando até os dias atuais, com 45 ceus em funcionamento na periferia de São Paulo.

Palavras chave
escolas (arquitetura), cidade, políticas públicas, paisagem urbana, equipamentos públicos, espaços educativos – uso e produção, Centro Educacional
Unificado, São Paulo
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Abstract

wilderom, Mariana M. Educational Contemporary Environment: reflections on public education facilities in São Paulo (1935-2013). 2014. 200 f.
Dissertation (Master’s degree) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014
This research develops an analysis on the history of educational spaces in
São Paulo, based on contemporary issues involving public school facilities.
The case study that leads the historical approach is the Centro Educacional
Unificado (ceu, Unified Educational Center) a complex of educational,
cultural and recreational institutions, deployed by the city of São Paulo,
originally between 2002-2004, in the low-income areas that showed a lack
of social facilities, public spaces and urban infrastructure. ceus were hailed
by their developers and specialized media as urbanity inductors. The multiplicity of their functions were organized by creating a distinctive public
space which refered to the formal city, serving both the public and the
local school community., Thus the resulting architectural ensemble would
offer quality services and experiences of urban space that would contribute
to the expansion of the perspective of education for culture, sports and
recreation. A detailed analysis of this example led to the understanding
that the ceu could be read from three points of view, which organize the
historical analysis: the school was at the same time a public policy, an
architectural typology and an urban intervention.
Studying that analytical framework, this work sought the understanding on how the regular public schools ended up becoming this multi
-proposal facility which groups a series of institutions that were traditionally distributed through the city, equalizing the provision of services to
underserved populations, , however stresses the relation between the school
and the city. The production of public education facilities is studied from
1935 - with the development of the Department of Culture, that installed
playgrounds in working class neighborhoods - to the present day, when
45 ceus are in operation in the periphery of São Paulo.

Keywords
schools (architecture), city , public policy, urban landscape, public facilities,
educational spaces, Centro Educacional Unificado, São Paulo

11

15		

Introdução

16		

Ponto de partida

18		

O início do percurso: metodologia e estrutura analítica

18		

[a] CEUs como mobilizador da leitura histórica

20		

[b] Adoção de um recorte temporal de análise

20		

[c] A sistematização do estudo do espaço educacional

35

1

A escola como política pública

38

1.1

Legislação e Gestão de Recursos Públicos

41

1.1.2

Percurso histórico da legislação

46

1.2

A estrutura organizacional da administração pública: Estado × Município

47

1.2.1

Rede Estadual

58

1.2.2

Rede Municipal

74

1.3

Considerações sobre o capítulo

76

2

A escola como intervenção urbana

82

2.1

A escola como agente transformador do território

83

2.1.1

O lugar na cidade

84

2.1.2

Parques Infantis para a cidade

90

2.1.3

O lugar do equipamento educacional no Estudos da sagmacs

96

2.1.4

O urbanismo na Comissão de Construções Escolares

108

2.1.5

O lote

112

2.2

A escola como vitima

114

2.3

Considerações sobre o capítulo

Sumário

117

3

A escola como tipologia arquitetônica

120

3.1

Conhecendo um ceu

128

3.1.2

Visita ao ceu Navegantes

136

3.2

Analisando os elementos que compõem a escola através da historia

149

3.3

A padronização do projeto

154

3.4

Outros caminhos

154

3.4.1

cedec

157

3.4.2

Parques Infantis

175

3.5

Considerações sobre o capítulo

177

4

Reflexões cruzadas

179

4.1

Parques Biblioteca e Urbanismo Social em Medellín

187

4.2

Parques Infantis de Amsterdam

189		

Conclusão

193		

Referências Bibliográficas

201		

Lista de Figuras

203		

Anexo 1

Introdução

O título Espaço educacional contemporâneo: rumos da arquitetura escolar na
cidade de São Paulo (1935-2013) busca expressar através da combinação das
abrangências ou até mesmo imprecisões de cada termo, a intenção de se
realizar uma análise que escapasse à apreensão redutiva do tema como uma
versão da história reestrita às edificações escolares na cidade de São Paulo,
dentro do período proposto.
Contemporâneo é o termo que atenta para o fato de que as questões
mobilizadoras deste olhar histórico se baseiam nas problemáticas enfrentadas pela arquitetura educacional nas últimas duas décadas.
A coexistência das expressões espaço educacional e arquitetura escolar
denota a ampliação da percepção de edifícios escolares (abrangendo equipamentos culturais e recreativos), que somada à verificação dos contextos
sociais, culturais e institucionais busca analisar as diferentes escalas da
relação da arquitetura com o território.
Rumos pretende comunicar que estes elementos estão submetidos
a uma leitura histórica, sem perder a dimensão de seus impactos para as
conjunturas do presente momento. E que o caminho desenvolvido na história do equipamento escolar não é linear.
Por último, a cidade de São Paulo, veio a se tornar um recorte espacial
mais preciso, substituindo a abrangência de paulista1 da proposta original.
Trata-se de um importante aspecto da pesquisa, na medida em que a discussão da escala urbana e da noção de território tornou-se um ponto focal
de complexidade e relevância.
Para introduzir a abordagem da dissertação mostra-se elucidativo
ponderar as motivações, pressupostos e informações que estruturaram e
formataram a proposta que o título expressa. Considerando tanto o ponto
de partida como os pequenos desvios que mudaram o prisma pelo qual se
pretendia abordar o tema.

1

O título da pesquisa, originalmente proposto no projeto submetido ao processo
seletivo era Espaço educacional contemporâneo: reflexões sobre os rumos da
arquitetura escolar paulista.
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Ponto de partida
O presente trabalho integra o grupo de Pesquisa Centro de Referência da
Cultura Arquitetônica Paulista coordenado pela orientadora Mônica Junqueira de Camargo, no âmbito da linha de pesquisa História e Preservação
da Arquitetura. O projeto inicial reconhecia a importância do estudo da arquitetura educacional como parte fundamental para a consolidação de um
léxico e de uma abordagem projetual que conforma a Cultura Arquitetônica
Paulista. Os órgãos responsáveis pelas construções destes equipamentos, ao
longo do recorte temporal analisado, propuseram diferentes abordagens
para o equacionamento da demanda social, do programa formulado através
da estrutura organizacional pública e finalmente das soluções arquitetônicas, como destaca Camargo (2009, p.290):
Entre as iniciativas públicas, o programa escolar tem se configurado
como o campo mais constante em experimentos e investigações. Desde
a implantação do ensino público com a proclamação da república,
tem havido constantes ciclos de estímulos à construção escolar, respondendo às necessidades de cada tempo (…): as Escolas Republicanas,
o Convênio Escolar, o fece, a conesp, e mais recentemente Centro
de Educação Unificado (ceu) e Fundação para o Desenvolvimento
Escolar (fde). Ainda assim, há escassez de escolas, especialmente, nas
regiões periféricas de ocupação irregular, o que dificulta sobremaneira
a implantação de novas unidades. Nesta última década, houve especial atenção por parte das administrações municipal – edif, Divisão
de Projetos do Departamento de Edificações – e estadual – ede. Em
ambos os casos, foram priorizadas as regiões mais carentes, algumas
de ocupação irregular, cujos problemas ultrapassavam a preocupação didático-pedagógica, delegando aos edifícios escolares um papel
muito mais extensivo, não só aos alunos, mas à comunidade em que
estão inseridos.

Vilanova Artigas, personagem fundamental da história da arquitetura
paulista, já apontava a importância do programa escolar para o desenvolvimento da arquitetura brasileira. Seus argumentos são recorrentemente
citados em diversos trabalhos acadêmicos sobre o tema como Alves (2006),
Lopes (2011, p.22), Wolff (2010, p. 21), Oliveira (2007, p. 12).
Nessa procura de rumos, em cada fase da luta pela educação nacional,
constroem-se escolas cuja arquitetura reflete, talvez melhor do que
qualquer outra categoria de edifícios, as passagens mais empolgantes
de nossa cultura artística; os recursos técnicos que tivemos à disposição, as ideias culturais e estéticas dominantes; tudo condicionado a
um projeto nacional de desenvolvimento. Conhecendo estas passagens,
pode, a arquitetura brasileira, não só valorizar corretamente os sucessos
dos pontos nodais de sua histórica, como conhecer caminhos novos.
artigas (1970)

No âmbito pessoal, faço parte de uma geração que presenciou a estruturação de muitos escritórios a partir da colaboração intensa de arquitetos
nos projetos do fde – Fundo para o Desenvolvimento Escolar. A qualidade
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Figuras 1–6
Vista aérea de 12
ceus implantados
entre 2002-2004

das escolas produzidas foi reconhecida nacional e internacionalmente2.
Também vivenciei o impacto da inauguração dos Centros Educacionais
Unificados (ceus), cujas fotos amplamente divulgadas pela mídia, destacavam o encontro da arquitetura erudita com a densa malha da cidade
informal. Percebia-se então que a produção contemporânea denotava não
somente uma pesquisa em andamento acerca da tipologia da escola, como
um campo de debate em torno da cidade e do existente.
Outro elemento que influiu nos rumos da pesquisa foi a visita, em
2012, aos parques biblioteca e requalificações urbanas de Medellín. As
intervenções na cidade, assim como parte expressiva da produção latino
-americana contemporânea, têm fortalecido o debate acerca do potencial
transformador das periferias das grandes cidades através de escolas, bibliotecas dentre outros equipamentos públicos que equacionam educação,
recreação e qualidade de vida urbana.
Talvez uma das maiores contribuições desta vivência à dissertação
tenha sido a confirmação de que para compreender as possibilidades de
transformações na cidade a partir do espaço público – na qual a arquitetura educacional tem papel de destaque – é preciso percorrer os três eixos
que estruturam o poder de ação no contexto social e urbano do território:
as políticas públicas, as tipologias arquitetônicas e intervenções urbanas.
No caso de Medellín, tornou-se instigante perceber que os projetos
idealizados por uma geração de arquitetos que tem chamado atenção da
mídia vêm demonstrando a renovação da linguagem em resposta a problemas locais e às discussões no cenário internacional, encontrando possibilidades de concretizar suas propostas a partir de uma colaboração com
o poder público. Mas para essa arquitetura inovadora se potencializar em

2

Oito escolas produzidas pelo fde foram selecionadas para participarem da 10ª Bienal de
Veneza, em 2006. Dos 36 projetos representantes da arquitetura paulista contemporânea,
destacados pelo livro coletivo, de 2006, 6 são escolas construídas pelo fde.
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contextos urbanos periféricos, foi necessário criar condições especiais para
que estas se desenvolvessem.
Não foram somente lotes disponibilizados pelo Estado, para a implantação de equipamentos com um projeto inovador, mas foram espaços
residuais, situados em regiões que possuíam demandas por equipamentos.
Foram criados programas e projetos específicos, que eram apropriados à estrutura fundiária. Esses programas foram desenvolvidos com a participação
da população e integrados a uma série de intervenções vinculadas a obras
de infraestrutura e melhoramentos não só dos perímetros que circundam as
novas instalações, como também adentrando o tecido irregular e irreversível que constitui uma expressiva parte da cidade. Através de investimentos
em transporte público, de equipamentos de qualidade, mas também de
desenho de calçadas, pavimentação e mobiliário urbano, encurtaram-se as
distâncias e diminuíram-se as diferenças entre a cidade formal e a chamada
cidade informal: o que tem um impacto impressionante na apropriação
dos espaços públicos e na dignidade dos cidadãos de Medellín. A questão
da escala de intervenção – da relação do programa com o diálogo urbano
– pautou questionamentos fundamentais para esta dissertação.

O início do percurso: metodologia e estrutura analítica
A pesquisa original tinha como elementos centrais a análise projetual e
estudo do espaço educacional contemporâneo em uma perspectiva histórica.
Tomando a experiência dos ceus e a produção do fde como amostra principal da produção paulista contemporânea, reconhecendo que, justamente
estes exemplos deveriam problematizar e pautar a análise da história dos
equipamentos públicos educacionais.
Ao longo do primeiro ano de pesquisa, houve um aprofundamento
dos estudos sobre a arquitetura educacional enfatizando a cidade de São
Paulo. Através do levantamento da bibliografia e publicações sobre o tema,
da consulta ao acervo Histórico da Cidade de São Paulo e da manipulação de
dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e pelo fde3, foram
definidos rearranjos no projeto original. Com isso, a abordagem do tema proposta por essa dissertação passou a ser definida por três diretrizes que pautam
a estrutura analítica da pesquisa: (a) A experiência dos Centros Educacionais
Unificados como mobilizadora da leitura histórica, (b) Adoção de um recorte
temporal de análise (c) A sistematização do estudo do espaço educacional.

[a] ceus como mobilizador da leitura histórica
O crescente debate em torno dos Centros Educacionais Unificados repercutiu em uma prolífica produção de artigos, trabalhos finais de gradua-

3

A Secretaria Municipal de Educação forneceu em 18/11/2013 uma planilha com a
categoria, data de fundação e endereço das unidades da rede. O fde forneceu em
12/12/2012 planilha similar referente à rede Estadual, com a informação complementar sobre a Entidade Construtora. Esses dados foram utilizados para a elaboração
de mapas e diagramas comparativos apresentados nesta dissertação.
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ção, teses e dissertações. O contato com esse material coloca o ceu como
um modelo de equipamento público e ao mesmo tempo um importante
elemento polarizador de discussões. A abrangência das problemáticas contemporâneas que o conceito de um Centro Educacional Unificado evidencia,
abrange diferentes macrocampos do conhecimento como a pedagogia,
antropologia, a arquitetura, o urbanismo e se estende à dimensão prática
das políticas sociais e da gestão pública.
Nesse sentido, as diferentes formas de perscrutá-los, evidenciavam
o potencial problematizador do conceito ceu. Partindo desta constatação,
em relação à dissertação, optou-se por não realizar um percurso histórico
cronológico visando caracterizar o contexto contemporâneo. A estratégia
abordada foi inverter o procedimento corrente ao colocar o Centro Educacional Unificado, não como o fim de uma sequencia cronológica, mas
como mobilizador de uma leitura histórica.
As questões formuladas pelos recentes trabalhos acerca dos ceus,
bem como as decorrentes da análise de projetos que também vinculavam
os temas arquitetura educacional e cidade, orientaram a leitura sobre os
edifícios produzidos ao longo da história dos equipamentos educacionais
na cidade de São Paulo. Essa abordagem foi então desenvolvida a partir
de três eixos temáticos que estruturam os capítulos e são demonstrados
abaixo, através de um mapa conceitual.

Mapa conceitual

CEUs
Questões contemporâneas que
mobilizam uma leitura histórica

escola como intervenção em
escala urbana
•
•

•
•

•

escola como nova tipologia
arquitetônica educacional

indutora de urbanidade

•

intervenção na periferia (o
reconhecimento do tecido
informal como realidade e
território de projeto)

•

refletem uma visão de
território e um conceito de
cidade

•

apontam a ineficiência do
poder público, dos planos
urbanos em atuar nas áreas
mais carentes da cidade

•
•

expõem as concepções de
“arquitetura do lugar” e de
intervenção no existente
adotadas pelos seus
idealizadores

reflete características
da cultura arquitetônica
paulista?

cultura, esportes e
recreação ganham maior
ênfase no programa da
escola
equipamento público de
assistência social
condominialização dos
equipamentos

escassez de recursos,
problemas sociais
extremos e complexidade
na gestão dos espaços
criam condicionantes
para um projeto moderno
(funcionalidade,
padronização)

Figura 7
Mapa Conceitual
apresentado no memorial
de qualificação
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escola pautada pelas políticas
públicas
•

•

•

imprescindível compreender
o contexto das políticas
públicas como condicionantes
fundamentais para o
desenvolvimento deste modelo

estrutura organizacional da
prefeitura influi na dificuldade
em articular as diferentes
secretarias (cultura, educação,
esportes)
verbas da educação
viabilizando a construção de
equipamentos de cultura em
regiões carentes

[b] Adoção de um recorte temporal de análise
O Centro Educacional Unificado representa, grosso modo, o agrupamento de
diferentes equipamentos educacionais, culturais e recreativos em um complexo voltado para estudantes e comunidade. Ao colocá-lo como elemento
central desta pesquisa, a história da arquitetura escolar pública paulista
precisou ser cotejada com a história desses outros edifícios e programas
que também proporcionam a vivência educacional e cultural na cidade.
Ampliar o leque de equipamentos estudados mostrou-se um caminho válido, uma vez que a biblioteca infanto-juvenil, o parque infantil, o centro
comunitário, o grupo escolar, são, por exemplo, equipamentos exaustivamente estudados e implantados pela Comissão Executiva do Convênio
Escolar, posteriormente pela Comissão de Construções Escolares. Os ceus
representariam então, uma versão contemporânea que agruparia esses
equipamentos dentro de um mesmo lote/conceito.
Para viabilizar uma abordagem tão ampla, foi proposto, no decorrer
do trabalho, um recorte temporal que estabelece como campo de pesquisa
a produção no período de 1935 (criação do Departamento de Cultura) até
2013 (os ceus em uso hoje).
Isso porque o Departamento de Cultura do Município de São Paulo
teve sua atuação caracterizada pela democratização da cultura e disponibilização de serviços públicos educativos, culturais e recreativos de qualidade – criação de cursos populares, piscinas públicas, bibliotecas públicas,
preservação de documentos antigos e dados histórico sociais, conforme
aponta Barbato Júnior (2004, p. 12). Através destes equipamentos culturais/
educacionais como os parques infantis, o poder público, no discurso de
Mário de Andrade, tentaria prover principalmente à classe operária, não
somente o serviço específico destes equipamentos, como também de uma
relação social com a cidade, para compensar as dinâmicas econômicas que
já começavam a conformar uma verdadeira geografia da exclusão na cidade
de São Paulo. A atribuição social destes equipamentos educacionais, sendo
localizados em bairros operários, indicava uma relação com a proposta
contemporânea dos ceus, que atuam nos deficitários bairros periféricos.

[c] A sistematização do estudo do espaço educacional
Seja como uma tipologia arquitetônica fundamental para a estruturação
da sociedade ou como tema de intensa experimentação dentro da cultura
arquitetônica paulista, a arquitetura escolar é importante assunto na historiografia da arquitetura moderna brasileira e, consequentemente, tem
gerado uma série de expressivos trabalhos acadêmicos.
A título de exemplificar o destaque dado à arquitetura escolar em importantes publicações que se propõem a realizar um panorama da arquitetura
moderna brasileira são citados alguns casos: a produção carioca com a escola
do Complexo Residencial do Pedregulho e o edifício da fauusp, de Vilanova
Artigas, são talvez as obras mais comentadas, figurando nas três referências
citadas a seguir. Em Andreoli (2004), comenta-se também a Escola Rural
Alberto Torres em Recife, de Luiz Nunes. O Centro Escolar Carneiro Ribeiro,
em Salvador, de Diógenes Rebouças é estudado em detalhes por Bruand (1982).
Os ginásios de Guarulhos, Itanhaém e a fau são mobilizados pelo autor para
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a caracterização do brutalismo paulista. Em uma leitura temática, o capítulo
“Escolas e o espaço universitário” de Segawa (1998) destaca o programa escolar
como um tema permanente na pauta da arquitetura do Brasil do século 20.
No livro de Bastos e Zein (2010, p. 231) que analisa a arquitetura produzida no
país pós década de 50 a arquitetura escolar merece destaque: “A construção
de escolas tem sido sempre uma oportunidade inestimável de propagação
dos ideais de modernização, inclusive arquitetônica, e no Brasil isso vem
ocorrendo desde as primeiras escolas republicanas”.
Para a definição do recorte temporal e a orientação da abordagem
do trabalho, mostrou-se imprescindível sistematizar a leitura e identificar
os recortes e focos nas publicações, periódicos e trabalhos acadêmicos que
se propõem a analisar temas dentro do campo de estudo da dissertação.
Foram utilizados principalmente fontes secundárias para a estruturação de
uma leitura que se propõe transversal. Há nesse procedimento de sistematização, a busca por uma renovação interpretativa do tema, que se inspira
na metodologia descrita por Tafuri (1975)4:
Para desembaraçar uma meada de fios artificialmente emaranhados entre
si, vamos ter de dispor paralelamente muitas histórias independentes
para então verificar, onde existirem, suas interdependências mútuas.

Através da consulta de referências que tem o cuidado em reconstituir a
produção da arquitetura escolar dentro de um preciso recorte temporal,
foi possível propor análises transversais, passando por diferentes períodos
em busca de relações específicas entre a arquitetura produzida, as políticas públicas vinculadas e o contexto da cidade. Ao final desta introdução,
apresenta-se uma linha do tempo, recurso gráfico que visa sistematizar a
cronologia da arquitetura educacional paulista, associando os enfoques da
bibliografia e dos trabalhos acadêmicos consultados a períodos políticos,
tempos de atuação de órgãos públicos responsáveis pela construção de equipamentos educacionais, bem como leis e fatos históricos que representaram
algum impacto na produção dos equipamentos educacionais paulistas.
Nas dissertações e teses consultadas, identificamos periodizações
recorrentes que destacam a atuação de instituições e órgãos públicos construtores de escolas, bem como análises focadas na identificação dos partidos
projetuais das edificações educacionais ao longo da história. Outro importante foco é o período de grande contribuição para a formação da cultura
arquitetônica paulista, cujo ápice se dá a partir da atuação de arquitetos
como Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha contratados pelo ipesp e
posteriormente fece, dentro do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto
(1959-1963).
O procedimento investigativo inicial, também permitiu constatar
hábitos ou eventuais permanências na construção do discurso. Poucos
trabalhos se atentam para o discernimento entre a produção do governo

4

Este trecho foi publicado na obra de Manfredo Tafuri “Architettura e storiografia”.
Uma proposta di método. Arte Veneta xxix (1975). É aqui citada a partir da tradução
para o português de Luis Fabio Antonioli publicada em Desígnio: revista de história
da arquitetura e do urbanismo. Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo. São Paulo: Annablume; fauusp, 2011 – n.11/12. p.24.
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do Estado e do Município na estruturação da rede pública escolar. Outro
aspecto que também é trabalhado com certa imprecisão são os processos
que se restringem à cidade ou abrangem o Estado de São Paulo.
Esses detalhes mostram-se fundamentais para o presente trabalho,
uma vez que as políticas públicas são tema de um dos eixos analíticos adotados pelo estudo. A estrutura e a cultura organizacional das diferentes esferas
de poder apontam certas particularidades na maneira como estas entidades
interpretam e projetam a rede de equipamentos públicos educacionais no
território.
A seguir apresenta-se um panorama das principais referências consultadas, a partir da vinculação entre fontes, enfoques e periodizações
identificados dentro de uma proposta de avaliação crítica sobre o estudo
da arquitetura escolar paulista.

periódicos
É recorrente, dentre as publicações citadas, a referência aos mesmos números das revistas Habitat (n.4)5 e Acrópole (n.377)6, que divulgam os projetos
realizados pelo convênio escolar, bem como artigos dos integrantes da
Comissão Executiva.
Outro periódico de grande relevância é Revista de Engenharia Municipal (diversos números são aqui citados, publicados entre os anos de
1955 a 1977) editado pela Sociedade de Engenheiros e Arquitetos Municipais. Muitas edições trouxeram importante contribuição à dissertação, na
medida em que revelam, para além do discurso de justificativa do projeto,
questões intrínsecas à dimensão executiva de implantação dos equipamentos e administração das políticas públicas no território. A concretização
dos projetos na cidade é amplamente debatido dentro das discussões do
planejamento urbano e dos diagnósticos de demandas e problemas que
São Paulo enfrentava em diferentes momentos.
Uma das mais importantes reportagens é a da edição 13, dedicada ao
Convênio Escolar a partir da experiência e depoimentos dos membros da
Comissão de Construções Escolares. É interessante notar que, nessa revista,
a discussão da produção da cidade e da importância dos equipamentos
públicos, se dá através da própria fala de arquitetos, administradores e
engenheiros. Os temas abordados refletem problemáticas circunstanciadas
na realidade da atuação de um servidor público, perante as grandes questões
da cidade. Nesse artigo em específico, a discussão do urbano demonstra os
rebatimentos do estudo realizado pela sagmacs, entregue em 1958. Esse
estudo, através da produção de um extenso relatório e mapas analíticos,
registra a análise da Estrutura de Aglomeração Urbana Paulistana, a partir
de um ideal de qualidade de vida que destacava os equipamentos públicos
como um importante serviço social dentro da organização física da cidade.
Mas, para além disso, o estudo da sagmacs revela o assombroso déficit de
vagas e a disparidade de oferta de equipamentos e infraestrutura urbana
nas diferentes regiões de São Paulo.

5
6

Número especial sobre as obras do convênio Escolar
Edição em que foi publicado o texto “Sobre Escolas” de Vilanova Artigas
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departamento de cultura,
são paulo na década de 30 e os parques infantis
A análise da produção de equipamentos do Departamento de Cultura destaca a relevância dos Parques Infantis para a discussão da arquitetura educacional e sua relação com a cidade. Seja pelos seus conteúdos programáticos, pela apropriação de seus usuários ou pela sua inserção urbana, estes
equipamentos possibilitavam a consolidação da educação integral, bem
como a relação entre Escola-Classe e Escola Parque preconizada por Anísio
Teixeira, já que eram equipamentos periescolares.
Para o estudo dos parques infantis e suas contribuições para a arquitetura educacional, Niemeyer (2002) oferece importante panorama,
comparando a diferente abordagem de um parque infantil proposto pelo
departamento de cultura, em relação aos parques contemplativos e elitistas produzidos pelo movimento de embelezamento da cidade antes da
administração de Fábio Prado. Descreve o processo de implantação e planejamento dos parques bem como o funcionamento, frequência e a faixa
etária atendida. A São Paulo de 1934-1938, da administração de Fábio Prado,
de Mário de Andrade à frente do Departamento de Cultura pode ser analisada através de Sampaio (1999). Sendo os contextos políticos e ideológicos
nos momentos de criação e do fim do Departamento de Cultura, aspectos
centrais do livro de Júnior (1998).
Os periódicos representam a principal fonte para a interpretação do
programa arquitetônico dos parques infantis, ao longo da existência desses
equipamentos. Através da Revista Acrópole (números 22, 28, 109, 191,193
publicados entre 1940 e 1954) e particularmente da Revista de Engenharia
Municipal (número 74 de 1977) foi possível conhecer as propostas e interpretações do programa destes equipamentos, pelos arquitetos do Convênio
Escolar e da Comissão de Construções Escolares.
O Arquivo Histórico da Cidade de São Paulo também possui importante acervo de fotos dos parques infantis entre as décadas de 1930 a 1960.
A produção dos pis em muito supera a importância dada a esta tipologia nos trabalhos acadêmicos que se dedicam ao estudo da arquitetura
educacional, ainda que sejam brevemente mencionados nas introduções
históricas de muitas dissertações e teses. Já na área da Educação, há um
expressivo número de trabalhos7 sobre os parques infantis. Pois enquanto

7

A dissertação de Silva (2008), que consta na bibliografia, discorre sobre o álbum
de fotos dos Parques Infantis, organizado pelo Departamento de Cultura na
década de 30. A autora indica a seguinte bibliografia sobre o tema: faria, Ana
Lúcia Goulart. Direito à infância: Mário de Andrade e os parques infantis para
as crianças de famílias operárias na cidade de São Paulo (1935-38). São Paulo:
feusp: Tese de Doutoramento. 1993; de paula, David Ferreira. A infância e o
poder: a recreação no parque infantil e sua implicação social (193o-45). Assis:
unesp, Dissertação de Mestrado, 1993; filizzola. Ana Carolina. Na rua, a troça,
no parque, a troca. Os Parques Infantis da cidade de São Paulo na década de
1930. Dissertação de mestrado, Faculdade de Educação da usp, São Paulo, 2002;
santos. Maria Walburga dos. Educadoras de Parques Infantis em São Paulo:
aspectos de sua formação e prática entre os anos de 1935 e 1955. São Paulo:
Dissertação de Mestrado, feusp, 2005; guedes, Lizandra. Novas velhas formas
de dominação. Parques Infantis e o novo projeto de dominação social. São Paulo:
Dissertação de Mestrado, ipusp, 2006.
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equipamentos recreativos e periescolares, os pis existiram até meados da
década de 70 e posteriormente sofrem a adequação de seus espaços para se
tornarem parte da rede de educação infantil municipal.
Os parques infantis criados por Mário de Andrade em 1935 podem
ser considerados como a origem da rede de educação infantil paulistana
(Faria, 1995)
(…) a primeira experiência brasileira pública municipal de educação
(embora não escolar) para crianças de famílias operárias que tiveram a
oportunidade de brincar, de ser educadas e cuidadas, de conviver com a
natureza, de movimentarem-se em grandes espaços (…). Lá produziam
cultura e conviviam com a diversidade da cultura nacional, quando o
cuidado e a educação não estavam antagonizados, e a educação, a assistência e a cultura estavam macunaimicamente integradas, no tríplice
objetivo parqueano: educar, assistir e recrear.

Os pis são então antigos e importantes equipamentos sociais da cidade,
conforme aponta Junior (2004, p. 30), não obstante os parques infantis
tenham sido instituídos anteriormente à existência do Departamento de
Cultura, foi apenas sob sua égide que ganharam concreção e apoio real. Seu
ato de fundação mostra quais os objetivos e os papéis por eles efetivados.
Segundo suas orientações, era preciso:
(…) que os parques de recreio e de jogos inspirados neste ideal de promover o bem estar da infância que se desenvolve frequentemente em más
condições higiênicas e morais, constituem, sobretudo em bairros pobres,
um meio poderoso de derivar as crianças de focos de maus hábitos, vícios
e criminalidade, para ambientes saudáveis e atraentes, reservados aos
seus divertimentos e exercícios sobre o controle dos poderes públicos
(sandroni, 1998: 93-4 apud barbato Jr, 2004:30).8

arquitetura escolar paulista
Segundo Artigas (1970), a primeira lei republicana paulista se dá sob o governo de Bernardino de Campos (1892) que teria organizado as primeiras
tentativas de construção de prédios escolares do Estado. Já Cruz e Carvalho
(2004) incluem também as colégios jesuítas na narrativa que constrói as
relações entre a estruturação da cidade de São Paulo a partir da história
de suas escolas.
Mas as periodizações mais claras, vinculadas às tipologias de escolas, são mais facilmente identificáveis a partir do período citado por
Artigas, que é enfoque adotado por pesquisas como as de Wolff (1992)
e a de Buffa e Pinto (2002). Esses trabalhos analisam a construção dos
Grupos Escolares e as Escolas Normais do Governo republicano. Sendo
que o recorte temporal de Silvia Wolff enfoca as escolas da república velha
(1889-1930) e o livro de Esther Buffa e Gelson de Almeida Pinto começa

8

sandroni, Carlos. Mario Contra Macunaíma: cultura e política em Mário de Andrade.
São Paulo/Rio de Janeiro: Vértice/Iuperj, 1988.
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em 1893 se estendendo a 1971, por ser o período de vigência legal dos
Grupos Escolares9.
Trabalhos como o de Oliveira (2007) que se dedicam a estudar o
período da década de 1930, encontram o início do desenvolvimento das
particularidades da arquitetura escolar paulista. Esse período é caracterizado pela atuação de Fernando de Azevedo no cargo de Diretor Geral do
Departamento de Educação do Estado de São Paulo e a implantação do
Código de Educação (Decreto n. 5.884 de 21 de abril de 1933), que implica na
constituição de uma Comissão Permanente de Prédios Escolares (formada
por uma equipe multidisciplinar) vinculada ao Departamento de Obras
Públicas, resultando no desenvolvimento de novas diretrizes para educação
e a introdução de novas técnicas construtivas e linguagens para os edifícios
escolares construídos pelo Estado. Os Grupos Escolares, antes marcados
pela sua arquitetura Neoclássica, passam a apresentar formas geométricas
puras, ausência de ornamentos e o emprego de concreto armado, esquadrias
metálicas, e em alguns casos até pilotis10.
A publicação Novos Prédios para Grupo Escolar11 é também de fundamental importância para o estudo deste período, sendo citada pela grande
maioria dos trabalhos que se debruçam sobre o tema Grupos Escolares12. É
nessa publicação que a Comissão Permanente sintetiza suas diretrizes que
resultariam nos edifícios de feições pré-modernas que têm como principais
arquitetos José Maria da Silva Neves e Hernani do Val Penteado, conforme
destaca Ferreira e Mello (2006).
Complementado a análise dos contextos históricos, Caldeira (2005)
desenvolve tese abrangendo o período de 1934 a 1962, reconhecendo padrões
nas soluções arquitetônicas das edificações escolares a cada tempo. O autor
classifica as escolas da década de 30 como concepções formais pautadas pela
extrusão de volumes identificando nessa produção, características protomodernas nos sistemas construtivos e na ausência de ornamentação. Já na

9

10

11
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Segundo Buffa e Pinto (2002, p. 12) os grupos escolares foram extintos em 1971,
quando a Lei federal 5.692, ao fixar as diretrizes para o ensino de primeiro e segundo
graus, juntou o primário ao ginásio, instituindo o Primeiro Grau de Ensino.
Oliveira (2007, p. 102) cita vários autores, como Segawa (1986), Ferreira e Mello
(1994) e Ventura (2002) que atribuem a esses projetos uma ideia de modernidade,
de inspiração Art Dêco, que marcam a transição para uma arquitetura moderna.
Segundo Oliveira (2007, p. 54) esta publicação resultaria de uma série de artigos
publicados no jornal O Estado de São Paulo, entre fevereiro e março de 1936, pelo Diretor do Ensino Almeida Junior, e posteriormente organizados numa obra intitulada
Novos prédios para Grupo escolar. Buscaram consolidar os dados considerados
essenciais para a solução do problema da escassez de prédios escolares no Estado.
Os principais aspectos apontados por Almeida Junior como problemas referemse ao: crescimento da população em idade e número de crianças sem escolas;
aproveitamento excessivo dos prédios e condições de funcionamento das escolas
(instalações físicas e horários); períodos de funcionamento por escola. A solução
estaria em definir a duração do dia escolar, calcular a lotação normal das classes
e o número de classes ideal em cada escola, chegando dessa forma ao número
de classes e escolas a serem construídas. Constam dessa publicação, também, o
discurso do Prof. Candido de Moura Campos, Secretário da Educação, pronunciado
em Marília e do Dr. Ranulpho Pinheiro Lima, Secretário da Viação, em São Paulo,
durante o Lançamento da pedra fundamental na construção de grupos escolares
nas respectivas cidades.
É o caso de (buffa e pinto, 2002); (ferreira e mello, 2006)
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produção entre 1943 e 1954, Caldeira reconhece um método projetual recorrente, nomeando-o como “concepção por adição”. Pois durante a vigência
dos Convênios Escolares entre Estado e Município, a equipe da Comissão
Executiva de Construções Escolares demonstrava o desenvolvimento de
um léxico arquitetônico através de uma série de formas, que uma vez que
tinham sido criadas, passavam a ser aplicadas em vários projetos. Passariam
a ser reutilizadas inúmeras vezes. Esses itens eram as salas de aula, cobertura do galpão, circulações verticais, palco com banheiros na sua parte
posterior. Esse conjunto de formas era aplicado seguindo a organização que
a escola deveria ter, em uma sequência industrial, uma verdadeira linha de
produção (caldeira, p.64).
Segundo Artigas (1970), com o Convênio Escolar a modernidade
chegaria à arquitetura escolar paulista, posto que a abordagem projetual
passa a sistematizar e modular as propostas dentro de uma clara intenção
de racionalização da linguagem e da construção. As escolas produzidas
nesse período são estudadas por Abreu (2007), que também se debruça
sobre as concepções formais dos blocos funcionais que caracterizaram os
edifícios desse período. As influências da escola carioca são reconhecidas na
atuação do arquiteto Helio Duarte e nas concepções formais da arquitetura
produzida pela Comissão Executiva, como é o caso do bloco recreacional
com cobertura em abóboda, que remete à escola do Conjunto Residencial
do Pedregulho. Tanto o trabalho de Ivanir Abreu como o livro de Ferreira
e Mello (2006) restringem-se à documentação dos projetos para as Escolas.
Embora Ivanir mencione os Parques Infantis dentro do contexto histórico
que antecede o Convênio (tendo o vigência do Departamento de Cultura
como referência) e uma imagem do Parque Infantil da Pompéia para ilustrar
o partido projetual que caracteriza a produção de Eduardo Corona.
Caldeira (2005, p.70) cita que a Comissão Executiva do Convênio Escolar realizou o expressivo número de 20 parques infantis e 30 bibliotecas
populares, em relação a 70 edifícios para escolas e 500 galpões provisórios
entre 1949 e 1958. Mas ainda que os números destaquem a relevância que
o convênio deu aos equipamentos complementares à escola, tanto sua tese,
como os últimos dois trabalhos citados, optam por destacar somente os
edifícios escolares, traçando quadros comparativos entre as obras realizadas pelo Convênio e as demais produções que antecedem ou sucedem este
importante período.

o page / ipesp (1959-1963), fece (1959-1976),
conesp (1975-1987) e a origem do fde
Com o fim do convênio escolar em 1954, a identificação das características
dos edifícios educacionais efetivamente produzidos na cidade de São Paulo
tornou-se um desafio mais complexo para este trabalho. Com a criação
da rede municipal de ensino em 1956, o sistema Estadual e Municipal de
Escolas passa a existir concomitantemente, inclusive se sobrepondo no
atendimento a faixas etárias do ensino fundamental. Este assunto é tratado
no capítulo 1. A escola como política pública.
Mas de uma maneira geral, é a produção do Estado que vem sendo
prioritariamente estudada, o que nos faz retornar aos casos destacados
neste tópico. O começo dessa periodização é caracterizado pela análise
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da produção das escolas financiadas pelo ipesp dentro do Plano de Ação
do Governo Carvalho Pinto (page) e a criação do Fundo Estadual de Construções Escolares (fece) em 1959, como um órgão de planejamento (que
só passaria a se responsabilizar pelos projetos e obras a partir de 1966),
conforme Mello (2012).
O preciso recorte adotado por Ferrata (2008), que vai de 1960 a 1962,
Hadlich (2009) e Alves (2006) de 1959 a 1962, destaca uma produção que
reflete a modernidade dos arquitetos paulistas. Os edifícios projetados por
Vilanova Artigas para o ipesp – Ginásios de ltanhaém (1959) e Guarulhos
(1960) – tornam-se modelos que consagram a arquitetura moderna paulista
na historiografia.
A dissertação de mestrado de Carlos Ferrata (2008), dentro da área
de concentração de Projeto de Arquitetura, analisa precisamente projetos
“emblemáticos da arquitetura moderna paulistana” (p.5), de autoria de
Paulo Mendes da Rocha, Ubyrajara Giglioli, Paulo Bastos e Décio Tozzi.
Dentre os projetos selecionados, somente a ee Presidente Roosevelt dos
arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Horácio Hirsch localiza-se na cidade
de São Paulo.
A tese de André Alves (2006) se estrutura a partir da consulta a listagens de projetos financiados pelo ipesp, constatando a contratação de
115 arquitetos/escritórios de arquitetura e a consequente heterogeneidade
da produção. Destaca então as obras de Salvador Candia, Plínio Croce e
Roberto Aflalo, Jacob Ruchti e Carlos Millan, as quais denotam um grande
interesse pela relação entre a tradição e modernidade, ao incorporar o
uso de materiais e técnicas construtivas locais. O trabalho de André Alves contribui para relativizar a percepção de uma hegemonia de soluções
arquitetônicas vinculadas ao brutalismo das obras célebres de Artigas,
dentro do conjunto de escolas produzidas para o ipesp. Da lista de escolas
construídas sistematizada nessa tese (ao todo 213 projetos), Alves lista 8
projetos (p.179-180) na capital. Esclarece que somente 18 exemplares de
edifícios escolares teriam sido construídos pelo ipesp, dentro de conjuntos
habitacionais promovidos por este órgão, já que era o Departamento de
Obras Públicas do Estado que teria concentrado a atribuição da construção
de escolas na cidade de São Paulo.
Hadlich (2009) também analisa a produção do ipesp, mas já a compara com as diretrizes de projeto elaboradas pelo fece. Sendo que criação
deste órgão, o amadurecimento de suas diretrizes para a franca expansão
da rede pública escolar do Estado se daria através da posterior criação da
conesp, responsável pela construção do maior número de escolas dentro
da rede Estadual de Ensino na capital.
Para a compreensão aprofundada da atuação do fece e sua efetiva
produção no município, mostra-se necessário acessar documentos como o
relatório elaborado ao final da gestão Carvalho Pinto, em 1962, destacado
por alves (2008). Este documento se chama A execução do programa de
construções escolares. Secretaria da Educação. Fundo Estadual de Construções
Escolares. São Paulo, janeiro de 1963 (texto datilografado disponível na biblioteca da fauusp) e é citado em quase todas as obras que estudam o período.
A dissertação recém-defendida por Mello (2012) também representa
um grande avanço para a compreensão da produção de escolas nesse período,
uma vez que cataloga todas as tipologias padrão produzidas no período de
1966 até 1976.
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Os números 364 e 368 (1969) da Revista Acrópole denotam os desafios impostos à arquitetura desenvolvida pelo fece. O projeto de Loeb
(n.364) apresenta medidas técnicas e emergenciais que através de um sistema construtivo amplia o número de salas de aula em terrenos das escolas
existentes. Prática ainda recorrente na cidade de São Paulo na produção do
fde. Já o Centro Educacional em Perus, dos arquitetos Adilson Macedo e
Danilo Bassani, publicados no número 368, é uma unidade nova, concebida
a partir de estudos detalhados para a adequação do projeto às condições
do lote e do programa.
Com a criação da conesp (Conselho de Construções Escolares do
Estado de São Paulo) em 1975, há um estudo sistemático dos padrões desenvolvidos nos projetos do fece resultando na criação de um catálogo
de componentes e detalhes construtivos que em muito contribuiria para a
prática projetual atual do fde (Fundação para o Desenvolvimento da Educação). A presente pesquisa constatou uma grande deficiência de referências
que documentem e discutam a produção da conesp. Para esta dissertação,
a maior referência para o estudo desse período está na produção crítica de
Mayumi de Souza Lima13, documentada e sistematizada por Buitoni (2009),
que representa importante contribuição para a caracterização do perfil de
atuação desse órgão e o resultado de sua atuação, nas escolas produzidas
nesse período.
Já a investigação sobre a produção de edifícios educacionais e culturais na esfera municipal tem se restringido à vigência do Convênio Escolar,
não tendo sido encontrada nenhuma referência, na quase totalidade dos
trabalhos consultados, à produção posterior que deve ter sido obliterada pela
expressiva produção do ipesp, fece, conesp e da atual fde à mesma época.
Ainda que algumas dissertações, como a de Lopes (2011) apresentem
um panorama histórico da produção da arquitetura escolar na cidade de
São Paulo, lembrando-se dos parques infantis da década de 30, a história
se interrompe e somente dois pontos focais da produção municipal são
adicionados à história de quase 40 anos que separam o fim do Convênio
(1959) e a primeira geração de Centros Educacionais Unificados (2003-2004):
o cedec de Mayumi de Souza Lima (1989-1992) e as escolas de lata da gestão
do prefeito Celso Pitta (1997-2000).
Dentro desse recorte temporal (de 1959 a 1987), a consulta aos trabalhos no campo da Educação, representou um procedimentoindispensável
para a compreensão dos rumos da rede municipal durante esse período
pouco documentado pela área da arquitetura. É o caso do trabalho de Ramires (2008) que fornece um panorama acerca da estruturação da rede de ensino infantil municipal elucidando a destinação dada aos parques infantis
a partir da década de 70. E também do livro organizado por Gil Neto (2008)
que, através dos depoimentos dos professores da rede municipal, esclarece
como esta se estruturou na cidade e também descreve notáveis impactos
da Lei de Diretrizes e Bases de 1971 (lei 5692/71) para a educação brasileira.

13

Ver: lima, Mayumi Watanabe de Souza. Arquitetura e Educação. São Paulo, Studio
Nobel, 1995. A Cidade e a Criança. São Paulo, Nobel, 1989.
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mayumi de souza lima / cedec 1989-1992
O estudo da obra e pensamento da arquiteta Mayumi de Souza Lima, tornase de grande importância para a compreensão das dinâmicas que incidem
sobre a instituição escolar. Ao longo de uma carreira marcada pela colaboração em instituições voltadas para a construção e planejamento da rede
pública, ela produziu grande quantidade de artigos e estudos que tentam
conciliar a atividade de planejamento estatal à construção de equipamentos
educacionais de qualidade, humanizados e atentos à necessidade da criança
no contexto das cidades.
Da sua longa e produtiva trajetória profissional, é válido destacar
alguns momentos. Sua experiência como docente na unb entre 1963 e 1965,
em que trabalhou com Lelé no Ceplan (Centro de Planejamento e Construção da Universidade coordenado por Oscar Niemeyer) seria um ponto
fundamental para a sua carreira. O Ceplan funcionava como laboratório de
experiências para a pré-fabricação de elementos construtivos que serviriam
de referência para uma iniciativa similar na cidade de São Paulo. Depois
Mayumi trabalhou na diretoria de planejamento do fece em 1965, onde
desenvolveu uma série de pesquisas sobre sistemas construtivos regionais
no Estado de São Paulo. A partir de 1968 até 1970, atuou no Cepam (Centro
de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal), onde elaborou um
roteiro de planejamento educacional e cadastro das informações dos municípios paulistas. De 1970 a 1975 foi superintendente de Arquitetura e Organização da Consultoria de Arquitetos e Engenharia do Premen (Programa
de Expansão e Melhoria de Ensino), ligado ao governo federal. Participou
da criação do cebrace (Centros Brasileiro de Construções Escolares). Foi
superintendente de planejamento na conesp de 1976 a 1978. Mayumi também deixou duas grandes obras que registram seus pensamentos: A cidade
e a Criança (1989) e Arquitetura e Educação (1995), este último organizado
postumamente, como uma compilação de seus artigos e trabalhos realizada
pelo marido Sergio de Souza Lima. A trajetória de Mayumi, sua produção e
todo seu acervo também são cuidadosamente sistematizados e analisados
pela dissertação de Cássia Buitoni (2009).
Dentro do foco desta dissertação, Mayumi se destaca na estruturação
do cedec no final da década de 1980, na cidade de São Paulo. Conforme
sintetiza Buitoni (2009, p. 70):
O cedec (Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários) foi criado em 1990. Durante a gestão de Luíza Erundina na
Prefeitura de São Paulo (1989-1992). Como um setor de pesquisa e de
produção industrial de equipamentos dentro da estrutura da emurb
(Empresa Municipal de Urbanização), com ação complementar ao departamento de Edificações (Edif) da Secretaria de Obras e Serviços (sso). Suas
atividades abrangiam pesquisa de materiais e de sistemas construtivos;
treinamento e formação de pessoal; planejamento, projeto e execução de
obras. Foi montada uma fábrica de elementos construtivos em sistema
pré-moldado de argamassa armada para a produção de equipamentos
públicos (escolas, creches, postos de saúde etc.) e de mobiliário urbano,
a partir da experiência acumulada pelos engenheiros da Escola de Engenharia de São Carlos (eesc-usp) e pelo arquiteto João da Gama Filgueiras
Lima, o Lelé. A arquiteta Mayumi Watanabe Souza Lima coordenou a
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implantação da fábrica e dirigiu o cedec, imprimindo uma orientação
diferenciada na organização da estrutura funcional e no relacionamento
com os envolvidos no processo – desde a formação dos operários e técnicos que trabalhavam na fábrica até a relação com a população usuária
dos equipamentos. Buscava conscientizar a população sobre a importância do equipamento público de qualidade e da participação ativa dos
usuários em sua preservação. As realizações Cedec são uma síntese do
tratamento que Mayumi acreditava que deveriam ter as obras públicas.

O cedec lançou novas questões à arquitetura escolar municipal ao tratar
a questão como intervenção urbana, especialmente nas áreas de ocupação informal. A proposta buscou associar a construção de equipamentos
escolares, culturais e sociais a um sistema construtivo que permitisse a
produção de componentes que consolidassem intervenções urbanas mais
abrangentes, compatíveis com o tecido da periferia onde esses projetos
deveriam ser prioritariamente implantados.

centros educacionais unificados
Tendo os ceus como experiência que mobiliza a leitura histórica, cabe
ressaltar a importância dos recentes artigos como o de Alexandre Delijaicov publicado na revista Piseagrama (n.3, 2011) em que se discutem, a
partir da experiência dos ceus, os conceitos de Arquitetura da Cidade e
Arquitetura do Lugar. A dissertação de Takiya (2009) compila matérias publicadas entre 2003 e 2008 sobre os CEUs e complementa o relato de uma
vivência como arquiteto do escritório público de arquitetura (enquanto
coautor dos Centros Educacionais Unificados) com importante material
documental14 e depoimentos de Helio Duarte, Roberto Tibau e Eduardo
Corona. As dissertações de Mascarenhas (2006) e Souza (2010) reconstituem os contextos políticos e as orientações ideológicas que refletiram na
estruturação do funcionamento e a elaboração do regimento dos Centros
Educacionais. Estes detalhes refletem o que havia sido idealizado acerca
das relações com a comunidade e da gestão deste equipamento público
de maneira participativa, o que reforça a relação urbana pretendida pelo
projeto arquitetônico/urbanístico desta praça dos equipamentos.
O registro fotográfico e a sistematização das informações sobre as
implantações dos ceus da gestão de Marta Suplicy, desenvolvidas por Reato
(2011), e as fichas comparativas entre os 45 ceus (2003-2009) e projetos do
fde produzidos na capital elaborados por Lopes (2011) foram referências
recorrentes no desenvolvimento do presente trabalho.

14

São organizados no Volume 2 da dissertação de Takyia, reproduções de pranchas
de Projeto Executivo desenvolvidos pela cece dos seguintes projetos: Biblioteca no
Tatuapé (1950), Grupo Escolar na Moóca (1949) de Hélio Duarte; Teatro Popular (1950)
e Escola de Astrofísica (1962) de Roberto Tibau; Parque lnfantil na Vila Pompeia
(1950) e Planetário (1954) de Eduardo Corona; Grupo Escolar da Vila Clementino
(1950) de Robert Mange; Grupo Escolar na Vila Ipojuca (1949) de Oswaldo Corrêa
Gonçalves e extenso material sobre os Projetos dos CEUs (2002-2004) com fotos
aéreas e fichas técnicas.
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revisão da modernidade
O livro de Doll e Lefaivre (2007) representa importante referência para
a dissertação, tanto em relação à metodologia de análise adotada pelos
autores, quanto pela sua discussão dos espaços de transição a partir da
obra de Van Eyck e das relações estabelecidas entre a cidade e a criança.
Através da abordagem projetual e crítica do Team x, cuja interpretação foi
complementada pelo livro de Ana Barone (2002) pode-se afirmar que estas
duas obras foram referências para a renovação dos critérios de análise da
arquitetura e sua relação com a cidade, nesta pesquisa. Pretende-se reavaliar
os parâmetros modernos de projeto que se encontram naturalizados aos
métodos e critérios de análise projetual comumente adotados.
Ground up city: play as a design tool desenvolve, através de uma análise
histórica, uma importante reflexão sobre a agenda da arquitetura e do urbanismo contemporâneos. O caso histórico estudado é o conjunto de playgrounds projetados por Aldo Van Eyck para a cidade de Amsterdã, após a
segunda guerra. Proposta que se aproxima do caso dos ceus, pela atenção ao
papel da criança no planejamento da cidade e pela dimensão dada à arquitetura como política pública. Essa proposta que teve início em 1947 partiu do
levantamento dos equipamentos da cidade, que apontava a tímida presença
de áreas para as crianças na estrutura da cidade, no total 30 playgrounds.
A partir de um plano estratégico do Departamento Municipal de Serviços
Públicos, na época dirigido por Cornelis van Eesteren, foram implantados
50 playgrounds por ano na cidade, chegando em 1968 a ultrapassar 1.000
unidades. O livro de Lefaivre argumenta em favor de uma renovação da postura dos arquitetos contemporâneos, demonstrando como os profissionais
destas áreas podem ser importantes agentes para a reversão de tensões sociais
dentro do território das cidades a partir de pequenas intervenções como um
parque infantil. A principal contribuição para a dissertação foi a indicação
metodológica do uso de problemáticas contemporâneas para a avaliação de
processos históricos.
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Linha do tempo

LINHA DO TEMPO DA ARQUITETURA EDUCACIONAL PAULISTA
01/04/1964: início da
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SOUZA, R. CEUs
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FECE (1966‐1976)

LOPES, A. CEUs
REATO, M. CEUs
MASCARENHAS, M. CEUs

4
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4

Geraldo
Alckmin
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A escola como política pública

A escola é uma instituição submetida às condicionantes operacionais e
ideológicas das políticas públicas. A prioridade de investimentos na área,
a escala da intervenção, o tempo de implantação, são algumas das dimensões de ordem política, decisivas para a qualidade da arquitetura
educacional. Enquanto fatores vinculados a uma estratégia de governo,
refletem também uma concepção de qualidade de vida urbana, que é assumida em cada gestão.
A partir desse primado, o capítulo a seguir visa percorrer os atos, leis
e arranjos institucionais dentro das diferentes esferas do poder público, aos
quais estiveram submetidos os equipamentos educacionais implantados na
cidade de São Paulo. Ao assumir tamanha importância para a dimensão política e institucional da escola, buscou-se verificar em que medida estes fatores
seriam responsáveis por pautar o programa dos projetos de arquitetura e o
funcionamento dos equipamentos. Considera-se que a trama de condicionantes político-administrativas, que determinam a existência da instituição educacional, influi decisivamente nos equipamentos e serviços disponibilizados
à sociedade, bem como na maneira como ela se apropria deles.
As políticas públicas revelam visões de épocas e de personagens que
ora empoderam, ora fragilizam a arquitetura educacional, independentemente dos ideais otimistas e transformadores da realidade, por parte
dos arquitetos e profissionais envolvidos na estruturação da rede. Pois são
decisões políticas que definem as prioridades de ação e questões de ordem
exclusivamente administrativa tendem a ser determinantes.
Apesar deste ciclo em que opera o poder público, que evidencia a
fragilidade do projeto diante da tendência ao pragmatismo administrativo
(exemplificada na preferência de muitos governantes por edificações de
mínimo custo e máxima eficiência no atendimento aos índices), a compreensão dos processos em que opera a máquina estatal também revelou
vitorias e acertos. As iniciativas que tem logrado algum êxito parecem ter
partido de um processo de conformação e adaptação ao modus operandi
do poder público. Como se os obstáculos impostos por um pragmatismo
político refletido na diminuição dos tempos e dos investimentos, pela inexistência de intersetorialidade e diálogo entre secretarias, passassem a ser
não mais uma circunstância eventual a ser combatida, mas uma condição
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imutável que deveria ser assimilada a qualquer programa de implantação
de equipamentos públicos.
Tomamos como ponto de partida, o conceito de um Centro Educacional Unificado, a fim de analisar as políticas públicas voltadas para a educação
ao longo do recorte espacial e temporal proposto pela dissertação. Através do
exemplo do ceu, tornam-se evidentes três aspectos que orientam as análises
desse capítulo: a estrutura organizacional da administração pública, tendo
como exemplo um equipamento municipal que demanda um trabalho em
conjunto de diferentes secretarias15, a maneira como os recursos são geridos,
demonstrando que um programa inovador pode demandar alterações estruturais na destinação dos recursos e a questão da abrangência das faixas etárias
atendidas pelo ensino municipal, já que os ceus concentram três escolas16
num mesmo complexo de equipamentos educacionais.

[1.1] Legislação e Gestão de Recursos Públicos
obrigatoriedades, prioridades e vontades políticas
Para viabilizar um Centro Educacional Unificado, em relação à gestão de
recursos públicos, foi preciso alterar a Lei Orgânica Municipal, em 2001,
elevando os gastos com educação de 30% para 31% da receita gerada com
impostos, autorizando-se deduzir desta fonte os gastos com transporte,
alimentação e saúde, de modo a garantir a interdisciplinaridade de atendimento dos ceus. Um item específico merece cuidadosa atenção, pois
autorizou ainda a utilização destes recursos na criação e manutenção de
“centros integrados de educação e cultura” (Lei 13.245/ 2001, art. 3°, inciso
vii), viabilizando economicamente a construção dos edifícios para além
da escola, conforme sintetiza Lopes (2011, p.63).
Esse esforço de viabilizar o deslocamento dos chamados recursos
carimbados, isto é, a verba legalmente destinada à educação, para equipamentos complementares, ilustra uma tentativa de corrigir problemas
que concernem à carência de investimentos em outros setores (não necessariamente pela falta de recursos ou legitimidade perante os direitos cons-

15

16

O primeiro modelo de gestão dos CEUs exemplifica a complexidade da organização do poder público dentro da ideia de um Centro Educacional Unificado. Souza
(2010, p.75-77) oferece uma interpretação e um diagrama dessa imbricada rede
administrativa, explicando que “entendemos que o CEU atua no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (sme) e esta orienta todas as ações do complexo (…)
todas as ações estão subordinadas a ela. Outras Secretarias fazem parte desta
organização, mas optamos por ilustrar àquelas que têm relação direta com setores
presentes nos CEUs. (…) percebemos a intersetorialidade. visto que a Coordenadoria
do Governo Eletrônico (cge) e a Secretaria Municipal de Cultura (smc) administram
respectivamente dois órgãos de atuação direta dentro dos CEUs: o Telecentro e a
Biblioteca, Já a Diretoria Regional de Ensino (dre) responde por quatro grandes
equipes de trabalho nos CEUs: a Gestão, o Centro Educacional de Educação Infantil
(cei). a Escola Municipal de Educação Infantil (emei) e a Escola Municipal de Ensino
Fundamental (emef).
cei, Centro de Educação Infantil destinado à crianças de 0 a 3 anos; emei, Escola
Municipal de Educação Infantil destinada ao atendimento de crianças de 3 a 5 anos
e emef, Escola Municipal de Ensino Fundamental, que atende as crianças e adolescentes de 6 anos em diante e também os jovens e adultos no período noturno.
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titucionais e sim, por uma divergência de prioridades). No caso dos ceus
a verba da educação passa a financiar melhorias na infraestrutura urbana,
viabilizando também a construção de equipamentos de cultura, esporte e
recreação, bem como recursos humanos para a multiplicidade de serviços
que são oferecidos por este complexo de equipamentos.
Com este exemplo de realocação forçosa de investimentos, percebese a relevância da obrigatoriedade legal de recursos para a garantia de um
patamar mínimo de manutenção e expansão de uma rede de equipamentos
públicos. Essa obrigatoriedade tem viabilizado a estruturação da rede pública
escolar, alçando a educação a uma posição prioritária em planos de governo.
Já o mesmo não ocorre com os equipamentos culturais e recreativos
de pequeno porte, que não estão vinculados a nenhuma obrigatoriedade
legal de destinação de recursos. Em São Paulo, não chegaram a configurar
uma rede que proporcionasse a oferta democrática de serviços, uma vez
que a localização das unidades não corresponde à demanda ou à distribuição geográfica no território. Os equipamentos de bairro como teatros,
bibliotecas, playgrounds, fazem parte de uma categoria de instituições
complementares e não prioritárias na agenda do poder público. Também
por não configurarem obras que garantam visibilidade política, devido a
seu porte e atendimento praticamente restrito à comunidade local.
Durante o segundo convênio escolar foram construídos mais de 50
equipamentos entre teatros, parques infantis e bibliotecas públicas, dentro do mesmo órgão público que construía os edifícios educacionais. O
crescente déficit de vagas nas escolas obrigou a construção de galpões
de madeira, ampliando o número de salas de aula e reduzindo os investimentos nos edifícios escolares. Também fez com que os equipamentos
complementares gradativamente parassem de ser construídos. Não por
acaso, constata-se que este tipo de programa foi incorporado programaticamente e financeiramente ao Centro Educacional Unificado. Este fato
indica uma grande vitória do ceu, posto que ele volta a prover a cidade de
equipamentos culturais e recreativos, em bairros particularmente carentes,
na periferia de São Paulo. Este fato será abordado novamente no capítulo
2. A escola como intervenção urbana.
Em parte, a interrupção da implantação dos equipamentos aqui
chamados de complementares, reflete o fenômeno descrito por Jesus (2009,
p.10) que cita Gomes (1996)17 ao lembrar que cortes, redução de gastos,
de investimentos ou escassez de recursos podem até ter uma dimensão
de realidade objetiva, entretanto, as decisões de ordem política para sua
efetivação ou enfrentamento são fortemente subjetivas.
Os equipamentos educacionais estão parcialmente protegidos da
subjetividade de vontades políticas uma vez que estão vinculados não

17

gomes, C. A. João Calmon, batalhador da educação. Campinas-sp: Autores Associados, 1996. Wellington de Jesus também trabalha com outros trabalhos do mesmo
autor que parecem complementar a discussão sobre importância das políticas de
fixação de recursos públicos financeiros destinados à educação, citados a seguir:
gomes, C. A. Os caminhos e descaminhos dos recursos financeiros da Educação.
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 75, n. 179/180/181, p. 9-32,
jan./dez 1994; gomes, C. A.; carnielli, B. L. Coletânea da bibliografia sobre o financiamento da educação no Brasil, do programa de pesquisa em financiamento
da educação no Brasil: o estado da arte. Brasília: spo/se/mec/ugp, 2005, p.67
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somente ao direito constitucional, mas a verbas obrigadas por lei federal.
Qualitativamente, ainda sofrem os impactos de visões simplistas de administradores públicos acerca do problema da educação.
Em 1935, na cidade de São Paulo, a única iniciativa municipal voltada
à educação, se dava através de um equipamento cultural, recreativo e periescolar: o parque infantil. Implantado em generosos terrenos com edifícios de
grandes proporções, os primeiros parques contavam com teatros, piscinas
e brinquedos, oferecendo atividades diversificadas. Esses equipamentos se
beneficiavam com a vinculação legal de recursos, contando com cerca de 10%
do recolhimento de impostos do Município para sua implementação. O uso
destes recursos pelo Departamento de Cultura gerava grandes discussões na
Câmara Municipal, onde a proposta chegou a ser rebatida por um programa
para construção de 1.000 escolas, considerado mais eficiente na complementação ao ensino oferecido pelo Estado. O parque infantil, enquanto um
equipamento recreativo, cultural e periescolar, é considerado dispendioso e
secundário, diante de simplificadas edificações destinadas à educação formal.
Com a substituição de Fábio Prado por Prestes Maia (1938-1945), as
prioridades para a cidade foram modificadas, exaltando-se as intervenções
urbanas e deixando as dimensões culturais e educacionais restritas a ações
pontuais, ressalta Mascarenhas (2006). Frente à nova política, em 1938, Mário
de Andrade se demitiu do Departamento, o que afetou enormemente a implantação do programa de Parques Infantis. Se naquele momento a cidade
contava com quatro PIs, estando outros três em obra, o quadro ao final da
gestão de Prestes Maia não traria grandes alterações, contando com apenas
nove Parques, ou seja, apenas dois deles projetados na última gestão. Sendo
que o projeto inicial considerava a implementação de cinquenta Parques,
sublinha Lopes (2011, p.40)
A visão pragmática e simplista de Prestes Maia desarticula o Departamento de Cultura e leva Mário de Andrade a se afastar de seu cargo.
Posteriormente, fenômeno similar aconteceria com Eduardo Corona, importante arquiteto corresponsável pela estruturação da Comissão Executiva do
Convênio Escolar, que se demite diante dos rumos políticos que apontavam
para a descontinuidade dos trabalhos desenvolvidos pela equipe.
A história da arquitetura pública escolar paulista parece marcada
pela alternância de programas promissores e abordagens pragmáticas em
relação aos equipamentos educacionais. Isto é, se em um primeiro momento
as políticas públicas e práticas pedagógicas inovadoras se alinham com
projetos de arquitetura paradigmáticos, logo em seguida, contrapartidas
administrativas ou vontades políticas divergentes relativizam a importância das novas propostas, interrompendo programas e processos.
O otimismo e os desafios assumidos pelas propostas inovadoras são
substituídos pela certeza das soluções-padrão – por vezes precárias – que
prometem atingir a escala do problema em prazos exíguos, forjando números e índices satisfatórios no equacionamento dos déficits alarmantes
de acordo com os interesses e os tempos políticos. Ainda que estes déficits
sejam resultantes de longos períodos de ausência/ineficácia da ação perante
o problema da oferta democrática da educação pública, ou até mesmo um
efeito colateral da descontinuidade de programas em mudanças de mandatos, o pragmatismo político parece prevalecer. A situação alarmante
persistente é transformada em argumento desqualificador de intenções
propositivas (frequentemente associadas a experiências inovadoras no
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campo da arquitetura). Contribuindo para a argumentação no sentido de
diminuir a qualidade das edificações para atingir a quantidade de unidades requisitadas. A seguir são apresentados dois trechos que ilustram esta
argumentação, tendo como personagem central Prestes Maia, consagrado
como um administrador público de tendências tecnocratas:
Assim, empenho, como credencial, para bem cumprir a incumbência que
me cabe no atual governo, o meu passado profissional. Essa será a única
preocupação que me animará no cargo: encaminhar todas as questões técnicas com que a Prefeitura de São Paulo se defronta e procurar resolvê-las
como as necessidades o exigirem, e sem jamais perder de vista o interesse
coletivo. Posso, pois, prometer, que farei uma administração, única e exclusivamente técnica, sem quaisquer outras considerações. [Prestes Maia,
em seu discurso de posse da prefeitura de São Paulo]18
Era um pé-de-boi o Dr. Maia em seu posto de burgo mestre paulistano. (…)
Do ponto de vista cultural, a gestão do Dr. Maia foi uma verdadeira calamidade. O nosso chorado Departamento de Cultura paralisou-se. Todas as
verbas lhe foram negadas e em seguida canalizadas para as obras urbanas.
A parte artística, ele extinguiu, inclusive seções. Ele só deu mesmo importância para o levantamento do custo de vida, do qual muito se utilizou na
sua administração. [Depoimento de Benedito Junqueira Duarte, fotógrafo
oficial da Prefeitura de São Paulo, sobre Prestes Maia]19

O caso de Eduardo Corona descreve os rumos da Comissão de Construções
Escolares, com o término do Convênio Escolar entre Estado e Município.
Diante da crescente demanda e dificuldade de implantação de escolas na
mesma velocidade, a Comissão é impelida a construir classes emergenciais
em galpões de madeira:
(…) esse é o motivo principal da minha demissão! O Jânio Quadros mandava bilhetinhos para lá, dizendo que queria prédios rápidos e simples.
E no fim começou a exigir prédios de madeira porque dizia naqueles
bilhetes que “pelo preço de um eu faço dois” [Eduardo Corona em depoimento a Takyia (2009, p. 29)]

[1.1.2] Percurso histórico da legislação
Tendo ponderado a importância dos investimentos públicos para a estruturação da rede, rastreou-se historicamente a noção de vinculação legal de
recursos destinados à educação. Confirmando que foi através deste tipo de
procedimento que se pode, de fato, garantir uma estrutura mínima para o
sistema público educacional brasileiro, conclusão que se apoia no estudo
desenvolvido por Menezes (2008).
A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, que durou

18

Consultar “A posse do novo prefeito municipal de São Paulo”, Revista do Arquivo
Municipal, São Paulo, 1938, v.47, p.252.

19

b. j. duarte: caçador de imagens. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p.202
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todo o período imperial, já destacava que “A instrução primária é gratuita
para todos os cidadãos.” Em 15 de outubro de 1827, a Assembleia Legislativa
aprovou a primeira lei sobre a instrução pública nacional do Império do
Brasil, estabelecendo que “em todas as cidades, vilas e lugares populosos
haverá escolas de primeiras letras que forem necessárias” conforme destaca
Nascimento (2014)20.
A mesma lei atribuía aos presidentes de província (o equivaleria hoje
ao Governo do Estado) a definição dos ordenados dos professores; sendo
que as escolas deviam ser de ensino mútuo e que os professores que não
tivessem formação para ensinar deveriam providenciar a necessária preparação em curto prazo e às próprias custas.
Mesmo sendo significativa a ordem de gratuidade do ensino primário e a criação de estabelecimentos nos demais níveis, a Constituição não
alterou o quadro real, pois não apresentou os meios para o cumprimento
do proclamado, houve apenas a tentativa de delegar responsabilidades
para os presidentes das províncias. A educação continuava restrita a uma
pequena e elitizada parte da população.
Com o Ato Adicional de 183421, segundo Zotti (2005)22 as províncias
adquirem o direito de legislar sobre a instrução pública primária e secundária, deixando o ensino superior ainda a cargo do governo central. Mas,
novamente, não se tratava de uma questão de autonomia, pois as províncias apresentavam sérias dificuldades de estruturar a instrução primária e
secundária a partir de seus próprios recursos.
Ainda nessa direção, a Constituição da República de 1891, segundo
Menezes (2008), em função do princípio federalista e da subentendida autonomia dos Estados daí decorrente, silenciou em relação à obrigatoriedade
e gratuidade da educação primária. Os aspectos referentes à educação eram
tratados de maneira indireta e pouco precisa. Então só seria em 193423 que
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nascimento, Maria Isabel Moura do. o império e as primeiras tentativas de
organização da educação nacional (1822-1889). Campinas: Portal do Grupo de
Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” – histedbr da
Universidade Estadual de Campinas-unicamp – Faculdade de Educação. Disponível em <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/periodo_imperial_intro.
html#_ftn1> Acesso em 09/02/2014
É a partir do Ato Adicional, que se configuram dois sistemas de ensino secundário:
o sistema regular seriado e o sistema irregular. O primeiro era oferecido no Colégio
Pedro ii (criado em 1837 na capital), nos Liceus provinciais e em alguns estabelecimentos particulares. O segundo, predominante, era constituído pelos cursos
preparatórios que permitiam o ingresso no ensino superior sem a conclusão do
ensino secundário regular. Os cursos regulares públicos eram os que gozavam de
maior prestígio, por serem modelo e, portanto, privilégio da elite.
zotti, Solange Aparecida. o ensino secundário no império brasileiro: considerações sobre a função social e o currículo do colégio d. pedro ii. Campinas:
Revista histedbr On-line Universidade Estadual de Campinas-unicamp – Faculdade de Educação. Número 18 – Junho/2005
Segundo a autora, as constituições anteriores não apresentaram resoluções tão
claras em relação à destinação de recursos à educação. “Vale ressaltar de início,
que as discussões travadas no âmbito da Constituinte de 1890-1891 marcaram
alguns contornos incipientes relativos à necessidade de uma política de maior responsabilização do governo central para com o financiamento da educação. Essas
discussões também estiveram presentes nos debates que envolveram a Revisão
Constitucional de 1926”.

42

o País começaria a ter algo de sistemático sobre a educação e os direitos
sociais nas Cartas Constitucionais, justamente por conta da vinculação de
um recurso mínimo garantido para a educação.
A Constituição da ditadura do Estado Novo, decretada em 1937, teria
representado uma ruptura, revogando a vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação, mas a Carta de 1946 retomaria a deliberação
da Constituição de 1934, ampliando ainda a participação dos municípios:
Art. 156. A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por
cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento,
da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento
dos sistemas educativos. [brasil apud menezes, 2008]24

A situação da rede pública, em função das legislação vigente naquele momento, é um relato das prioridades políticas e suas consequências para a
sociedade. A instrução mínima estava garantida (ensino primário), sendo
que o ensino ginasial, médio e superior continuava a representar possibilidades restritas a uma parcela pequena da população. São criados instrumentos – como os exames de admissão – para garantir a permanência de uma
estrutura social representada na oferta estratificada da educação pública.
São fatos precisamente descritos por Gil Neto (2008):
A Constituição Federal de 1946 estabelecia, em seu Artigo 168, inciso II, que
“o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior ao
primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos”.
Assim, à época, o ensino oficial obrigatório e gratuito era o do 1º ao 4º ano
primário, ministrado nos Grupos Escolares Estaduais, por professores normalistas. Quanto ao curso ginasial, de 1ª a 4ª séries, ulterior ao primário, não
tendo caráter obrigatório, não se encontrava disponível em todas as escolas
públicas, apenas em alguns estabelecimentos de grande porte, os famosos
Ginásios do Estado, com sua excelência no padrão de ensino. Como solução
para a falta de vagas, havia um exame de seleção, denominado Exame de
Admissão ao Ginásio. A demanda não atendida pelas escolas públicas era
suprimida pela Rede Particular de Ensino, por meio de escolas leigas ou
ligadas a ordens religiosas masculinas ou femininas. Era no ensino médio
que efetivamente se estreitava o funil da escola pública, pela falta de vagas e
pelo exame de seleção. Divido em profissionalizante: Curso Normal e Escola
Técnica de Comércio e cursos para ingresso às faculdades: curso Clássico para
Direito, Filosofia, Ciências e Letras e Curso Científico para Medicina, Odontologia, Engenharia e Arquitetura. Outros cursos universitários não havia.

As garantias constitucionais e as leis, até 1940, só abrangiam então o ensino
primário, oferecido nos Grupos Escolares. O que resultava num descomprometimento do poder público na garantia de vagas proporcionais à demanda para o ensino secundário. Conforme Beisiegel (1964 apud arruda,
sandano, 2013)25, até esse momento a cidade de São Paulo contava com

24
25

brasil, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de
1934.
beisiegel, Celso de Rui. Ação política a expansão da rede escolar. Pesquisa e
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somente três estabelecimentos de ensino secundário, os Ginásios Estaduais26
(de um total de 41 existentes no Estado).
Os dois convênios escolares entre Estado e Município de São Paulo,
firmados entre 1943 e 1954, conhecidos por terem construído escolas modernas pautadas pelas diretrizes escolanovistas, também decorrem de uma
medida legal. O Decreto-Lei-Federal nº 4.598, de 1942, instituiu o Fundo
Nacional do Ensino primário, um fundo que passa a existir graças ao estabelecimento de cotas de arrecadação criando meios de organizar as atribuições das esferas de poder no atendimento às demandas da educação, o
que impulsiona convênios em todo o Brasil.
Trata-se de um momento de grande debate político em todo o país e
as obras resultantes, refletem essas discussões acerca dos problemas sociais
que caracterizaram a história brasileira e paulista dos anos 1950. A ldb de
1961 remonta a um processo iniciado neste momento. Para reformular o
sistema educacional em todo o país, o governo federal criou uma comissão
de educadores dispostos a estudar e propor uma reforma geral da educação.
Estes estudos resultaram em um projeto de lei que entrou em discussão
na Câmara Federal ainda em 1948. Mas por conta de um longo período de
disputas entre grupos políticos de esquerda e direita, que durou dez anos,
o projeto da Lei das Diretrizes e Bases (ou Lei 4.024) só seria aprovado em
1961 (silva, 2006, p. 46).
Ainda que a ldb de 1961 tenha representado grandes avanços para
a regulamentação do ensino público brasileiro, foi somente em 1971 que o
ensino secundário tomaria o mesmo impulso que o ensino primário teve
em 1946. Até então o ensino obrigatório e gratuito era de apenas quatro
anos – o então chamado curso primário. Após 1971, passou a ser de oito
anos27 pela Lei nº 5.692/71. Este momento da história será crucial para
compreender como se conformou a noção de escola pública massificada
que perdura até os dias de hoje.
Depois dessa lei, a expansão das matrículas cresceu muito, pela necessidade de garantir o direito a todos ao ensino ginasial e ainda foi severamente agravada pelo forte movimento migratório do campo para a cidade.
Esse aumento por demanda relacionou-se de forma inversa aos gastos com
educação, especialmente por parte da União. O resultado foram medidas
muito parecidas com as do começo do século xx, no momento em que se
constatou insuficiência de vagas nos Grupos Escolares: na impossibilidade
de atuar imediatamente em relação aos espaços escolares, tomaram-se
providências emergenciais em relação aos tempos da escola. Nesse período,
chegou-se a ter cinco turnos escolares (alguns com jornadas com menos
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Planejamento, São Paulo, v. 8, 1964, p. 99-197. (p. 151)
Sobre o ensino secundário, é importante destacar que foi promulgada, em 9 de abril
de 1942, na gestão do ministro Gustavo Capanema·, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, também conhecida como Reforma Capanema. Por essa lei, foi instituído
no ensino secundário um primeiro ciclo de quatro anos de duração, denominado
ginasial, e um segundo ciclo de três anos. Esta lei transformaria o modelo do Ensino Secundário aproximando-o ao modelo atual e permaneceria em vigor até a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961.
Em 2010, o Ensino Fundamental passou a ser considerado a partir dos 6 anos de
idade. A obrigatoriedade em vigor hoje abrange então nove anos de ensino fundamental.
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de três horas) e o achatamento salarial dos professores foi contundente,
ao mesmo tempo em se reprimiam fortemente quaisquer manifestações,
conforme aponta Menezes (2008), uma vez que estes processos ocorriam
durante o regime militar.
A promulgação da Constituição vigente, em 1988, consagrou a descentralização da educação básica (educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio) às instâncias subnacionais e reiterou a vinculação constitucional de recursos para a educação28.
Em resumo, hoje o direito à educação é então garantido pela Constituição Federal, sendo que a regulamentação do sistema educacional é dado
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1996 (ldb 9394/96).
É ela que estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em
relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em
regime de corresponsabilidade entre todos os entes federativos (União, estados/Distrito Federal e municípios), conforme definido na Constituição (art.
205). A ldb vigente reforça a noção de vinculação de recursos à educação
consolidando o processo histórico analisado até aqui.
O percentual mínimo a ser investido em manutenção e desenvolvimento
do ensino estabelecido pela Constituição corresponde a 18% para a União, e
25% para estados, Distrito Federal e municípios. A ldb complementa este
artigo ao determinar que tais percentuais sejam destinados ao ensino público
(art. 69). Determinando ainda que, no caso de a Constituição Estadual ou a Lei
Orgânica dos Municípios terem aumentado tais percentuais, o parâmetro a ser
respeitado deverá ser o determinado por estas legislações, como no caso dos
estados do Rio Grande do Sul (35%), do Mato Grosso do Sul (30%), do Rio de
Janeiro (30%) e do Piauí (30%), dentre outros29. Este artigo reforça a autonomia
estadual e municipal perante a questão do investimento na educação, o que
reitera a necessidade de se superar a adoção do investimento mínimo em favor
do investimento maior, se necessário. Sobre as faixas etárias e atribuições dos
entes federativos, segundo a ldb 9394/96, a educação brasileira é dividida em
dois níveis: a educação básica e o ensino superior, sendo:

educação básica
Educação Infantil – creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 e 5 anos) – É gratuita, mas não obrigatória. O município tradicionalmente foi responsável
pelo ensino infantil30 e a ldb reforça a competência dos municípios na
garantia de vagas dessa categoria.

28
29
30

Ibid., p.9
Ibid., p.10
Em São Paulo, o Estado deixou oficialmente de manter educação infantil em sua
rede de ensino, em 1995, antes portanto da atual ldb, por meio da Deliberação cee
6/95, quando delegou aos municípios a competência para autorizar e supervisionar
os estabelecimentos de educação infantil. cee-sp é o Conselho Estadual de Educação, órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema Educacional do Estado
de São Paulo. Este órgão foi criado pelo artigo 1º da Lei n. 7.940, de 7 de junho de
1963, de conformidade com o previsto na Lei Federal n.4.024, de 20 de dezembro de
1961, é órgão, vinculado, tecnicamente, ao Gabinete do Secretário da Educação. Foi
reorganizado em 1971, pela lei nº 10.403, de 6 de julho.
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Ensino Fundamental – anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao
9º ano) – É obrigatório e gratuito. A ldb estabelece que, gradativamente,
os municípios serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. Na
prática os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os Estados aos
anos finais.
Ensino Médio – O antigo 2º grau (do 1º ao 3º ano). É de responsabilidade
dos Estados. Engloba também o ensino técnico profissionalizante.

ensino superior
É de competência da União, podendo ser oferecido por Estados e Municípios,
desde que estes já tenham atendido os níveis pelos quais são responsáveis
em sua totalidade.

[1.2] A estrutura organizacional da administração pública:
Estado × Município
Tendo revisado panoramicamente a questão da legislação, é preciso compreender como Estado e Município se organizaram historicamente na
estruturação da rede. De um modo geral, a periodização corrente no estudo
da arquitetura escolar paulista se desenvolve na seguinte sequência (com
destaque para entidades construtoras ou órgãos promotores):
1889-1930 – As escolas da república velha e o surgimento dos Grupos
Escolares (dop-Estado)
1930-1943 Grupos Escolares a partir do Estado Novo (dop-Estado)
1935-1938 – Parques infantis (Departamento de cultura-pmsp)
1943-1948 – 1º Convênio Escolar (Comissão do Executiva-pmsp)
1949-1954 – 2º Convênio Escolar (Comissão do Executiva-pmsp)
1959-1976 – fece (Estado)31
1975-1987 – conesp (Estado)
A partir de 1987 – fde (Estado)
1989-1992 – cedec (emurb-pmsp)
2000-2004 – Centros Educacionais Unificados – fase 1 (edif-pmsp)
2005-2008 – Centros Educacionais Unificados – fase 2 (pmsp)

Essa periodização alterna momentos em que produção municipal e estadual protagoniza marcos referenciais no desenvolvimento de edifícios
educacionais, independentemente da divisão das atribuições e dos tipos de
escolas construídos em cada momento. No caso da produção do Governo

31

Os projetos realizados dentro do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (19591963) também estão relacionados ao Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo (IPESP), na medida em que este fundo de pensões foi utilizado para financiar
diversas obras do plano, dentre as quais escolas. Mas o órgão de planejamento,
administração e construção de unidades escolares do page é o FECE, criado pela
lei 5.444 de 17 de novembro de 1959 e regulamentado pelo decreto n. 36.799 de 21
de junho de 1960.
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do Estado, são notáveis os recortes temporais voltados para a atuação das
entidades construtoras (dop, fece, conesp, fde).
Já o Governo Municipal tem programas pontuais, vinculados a gestões, como os Parques Infantis (Fábio Prado, 1934-1937), os equipamentos sociais produzidos pelo cedec (Luiza Erundina, 1989-1992) e os ceus
(Marta Suplicy, 2001-2004), destacando políticas públicas de relativo êxito.
O Convênio Escolar, apesar de atribuir a responsabilidade de construção dos
edifícios à prefeitura municipal, conta com a participação do Estado, sendo
que sua organização influenciaria posteriormente a estruturação do fece.
Buscou-se diferenciar e circunstanciar a atuação das duas esferas de
poder na formação da rede pública escolar da cidade de São Paulo, através
do rastreamento da divisão de atribuições ao longo da história. Percebe-se
que a atuação de Estado e Município se confunde e que a história da instituição pública escolar não coincide necessariamente com a história das
edificações construídas para esse fim.

[1.2.1] Rede estadual
A atuação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (fde), reconhecida pela qualidade dos edifícios que tem produzido nos últimos dez
anos, sinaliza a importância de um órgão de planejamento e gestão para a
execução das políticas educacionais. O modo como opera, na manutenção
e estruturação contínua da rede, denota uma herança consolidada na experiência sucessiva de elaboração de uma cultura organizacional dos órgãos
de planejamento, administração e construção das escolas estaduais. Esse
processo se articula principalmente a partir da atuação do fece dentro
do page, que reflete um momento particular de organização do poder
público no Brasil.
Retrocedendo a análise histórica, percebe-se a dificuldade de se estruturar a rede de instituições escolares, como algo que antecede a organização estratégica do poder público para este fim. Partindo do período
colonial, por exemplo, a noção de escola era marcada pela precariedade e
o improviso, sendo basicamente constituída por um mestre (reconhecido
pelo órgão público competente) em um espaço minimamente adequado.
Isto é, o ambiente escolar se concretizava em igrejas, sacristias e dependências das Câmaras Municipais, salas de entrada de lojas maçônicas, prédios
comerciais, ou na própria residência dos mestres, conforme apontam Faria
Filho e Vidal (2000, p. 21).
Só em 1870, na cidade de São Paulo, é que surgiriam os primeiros
edifícios construídos especialmente para escolas atribuídas ao governo
da província (nomenclatura oficial para os Estados durante o Império).
Foi inaugurada em 1876 a primeira escola no bairro do Arouche, seguida
de outras mais nos bairros da Luz e de Santo Amaro. É válido notar que a
constituição de 1824 – que tornava obrigatória o ensino primário – já tinha
mais de 50 anos a essa época. Mas as poucas escolas da cidade de São Paulo,
ainda dependiam da iniciativa privada, pois eram construídas em terrenos
ou imóveis doados por famílias pertencentes à elite. A localização dependia
dos critérios adotados pelos doadores, não sendo necessariamente correspondentes a regiões com demandas. A qualidade desses terrenos também
variava, pois, frequentemente, tratava-se de lotes residuais.
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Gráfico 1
Rede de órgãos
promotores de escolas
do Governo do Estado e
sua produção ao longo
dos anos
O gráfico acima vincula
a leitura da relevância de
cada órgão promotor,
em função do número de
escolas construídas em
determinados períodos. Os
círculos azuis demonstram
a proporção de edificações
construídas a cada ano,
e os círculos amarelos
demonstram a relevância de
cada órgão.
Gráfico 2 Unidades
escolares por órgão
promotor da rede
estadual existente
Este gráfico esclarece
ainda mais a proporção
demonstrada pelo gráfico 1.
A CONESP foi o órgão
responsável pelo maior
número de edificações que
compõem a rede estadual
dentro do município de São
Paulo. Em segundo lugar,
percebe-se o Departamento
de Obras Públicas, atuante
desde 1890 até meados da
década de 1960. Em terceiro
lugar está o FDE, que desde
1987 tem aprimorado a
cultura organizacional
herdada do FECE e CONESP.

Nesse momento inicial denota-se a dificuldade e a precariedade da
organização do poder público na construção de escolas. Conforme relata
Wolff (1992, p.101), através da descrição do professor da recém-inaugurada
escola em Santo Amaro, em 1882:
A escola funciona em um prédio próprio do governo o qual acha-se em
péssimo estado conquanto disponha de duas enormes salas que acomodam grande número de alunos. Nota-se a má divisão das mesmas pelos
fundos e na frente as janelas não têm um só vidro, além de outras coisas
que faltam, necessidades estas que passam a ser satisfeitas sem grandes
ônus à Província e sobre este assunto chamo a atenção de V.S.

Com a proclamação da República, o problema da educação parece tomar
a proporção de propaganda de um novo modelo político, tornando-se um
problema prioritário para a ação do Estado. As escolas passam então a ser
construídas pelo Superintendência de Obras Públicas – sop – que em 1907
passaria se chamar Departamento de Obras Públicas, órgão vinculado à
Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Faria Filho e
Vidal (2000, p. 24) resumem como a república afetaria a escola:
Apesar de posto desde a segunda metade do século xviii, o debate em torno
da constituição de espaços dedicados ao ensino e da fixação de tempos de
permanência na escola teria que esperar até meados da última década do
século xix, primeiro em São Paulo e, depois, em vários estados brasileiros,
para assumir a forma mais acabada da proposta dos grupos escolares. Neles,
e por meio deles, os republicanos buscaram dar a ver a própria República
e seu projeto educativo exemplar e, por vezes, espetacular.

Essa escola elementar, denominada Grupo Escolar (equivalente a 1 a 4 série
do ensino fundamental), refletia os ideias iluministas da elite, a mentalidade
cientificista do século xix e os interesses políticos do momento, sintetizados
por Buffa e Pinto (2002, p.49) “O método é o caminho seguro para se atingir
os objetivos propostos, no caso, a extensão da escolaridade para as camadas
populares, por meio da racionalização dos sistemas de ensino”.
Apesar do empenho republicano em conformar um projeto de educação pública condizente com as aspirações políticas, as realizações se
mostravam insuficientes. Conforme denotado anteriormente, a constituição
republicana não havia se comprometido em estabelecer critérios claros
para a estruturação do sistema educacional. Na busca por compatibilizar
a oferta de vagas à crescente demanda, começa um processo de remediação,
por parte do governo do Estado, que será observado em vários momentos
da história da educação paulista.
Logo no início do século, em 1904, a duração do curso nos grupos
escolares é reduzida de cinco para quatro anos, viabilizando a criação de
novas classes de primeiro ano. Em 1908, outra medida similar foi tomada
para atender à crescente demanda. Os turnos de funcionamento dos Grupos
Escolares são duplicados visando o aumento proporcional de vagas, novamente evitando-se a construção de escolas em numero adequado32. Para

32

Ibid., p.129
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viabilizar o desdobramento, foi diminuído o número de horas por turno
de cinco, para quatro. Ainda ocorreria o tresdobramento, em 1929. Mas a
medida mais drástica e desastrada foi à lei conhecida como reforma Sampaio Dória (lei 1750 de 8 de dezembro de 1920 que só foi derrogada em 1925).
Essa lei reduzia o ensino primário a dois anos, transformando as classes de
terceiro e quarto anos em classes de curso médio.
Em 1933, Fernando de Azevedo33 se torna Diretor Geral da Instrução
Pública do Estado de São Paulo e institui o Código de Educação do Estado
visando unificar a legislação escolar. Através dele viabiliza a criação da
chamada Comissão Permanente, para a execução e fiscalização de um plano
para a solução progressiva dos problemas das construções escolares (CE.
Art. 35). Era formada por representante do Serviço de Higiene e Educação
Sanitária Escolar, técnico de educação, educador de conhecimentos especializados sobre instituição escolar e engenheiro arquiteto da Secretaria
de Viação e Obras Públicas.
Ainda que a rede pública de ensino já contasse com expressivo número de Grupos Escolares, pela análise da situação da rede que integra
Código de Educação de 1933, constata-se a precariedade de numerosas classes isoladas em funcionamento no Estado de São Paulo. A organização de
um código, a instituição de uma comissão empenhada em diagnosticar e
planejar a ação, são medidas que se mostrarão fundamentais para o avanço
da Rede Pública Estadual ao longo de sua história.
Com o Convênio Escolar34 (1943-1954), o dop praticamente interromperia a produção de unidades para a capital35, uma vez que o Convênio atribuía

33

34

35

Fernando de Azevedo faz parte de uma geração de educadores que foram cruciais
para a discussão da educação pública brasileira. Ele já havia ocupado o cargo de
diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal entre 1926-1930 e havia sido
responsável por reformas no ensino público do Rio de Janeiro, impulsionadas pelos
direitos constitucionais à educação. Em 1932, foi signatário do Manifesto dos Pioneiros
da Escola Nova, junto com 25 outros educadores e pensadores, dentre eles Anísio
Teixeira, Lourenço Filho e Carneiro Leão. É válido destacar que, ao mesmo tempo que
havia se tornado Diretor da Instrução Pública em São Paulo, em 1932, Anísio Teixeira
era Secretário de Educação do Distrito Federal, onde construiria 28 escolas Platoon
(tipo pelotão, inspiradas no modelo americano) com arquitetura moderna de Enéas
Silva, conforme aponta Takyia (In: Escolas Parque Escolas Classe, 2009). Outras experiências de Anísio influenciariam a estruturação da rede pública paulista. Em 1950,
Anísio Teixeira, como Secretário do Governo da Bahia, planeja 7 conjuntos de Escolas
Classe Escola Parque, tendo conseguido construir somente um, o Centro Educacional
Carneiro Ribeiro, com colaboração de Helio Duarte e projeto de Diógenes Rebouças.
Segundo análise d Ivanir Abreu (2007) foram firmados três convênios subsequentes
entre Estado e Município de São Paulo: o primeiro vigorou de 1943 a 1948, o segundo de 1949 a 1953 e o terceiro, de 1954 a 1959. O terceiro convênio ainda parece
um conceito impreciso, na medida em que a edição n.13 da Revista de Engenharia
Municipal (de março de 1959) Maury de Freitas Julião descreve o fim do convênio
em dezembro de 1954.
Conforme esclarece Mello (2012, p. 13) durante curtos períodos, o dop dividiu a tarefa
de construir escolas com outros órgãos ou Comissões designadas para se aterem
ao edifício escolar especificamente. É o caso da Comissão de 1936, incumbida de
definir seus novos parâmetros e projetar escolas. Em outro momento, entre 1949 e
1954 o Convênio Escolar teve a incumbência de projetar e construir para a capital.
A partir do page, o FECE (1959-1976) passa atuar como órgão de planejamento das
obras escolares estaduais, sendo que o dop é utilizado como órgão construtor.
Entre 1957 e 1962 o IPESP financia edifícios públicos, dentre os quais escolas. Até
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Gráfico 3
Proporção de unidades
construídas pelas
diferentes entidades
estaduais entre 1943 e
1954.

ao Município a responsabilidade pela construção das escolas. A produção do
convênio se deu a partir da Comissão Executiva do Convênio Escolar (posteriormente denominada Comissão de Construções Escolares, que daria origem
a rede pública municipal).
A Comissão e seu método de trabalho teria grande influência na estruturação da rede pública estadual nas iniciativas posteriores ao Convênio,
a partir do fece (Fundo Estadual de Construções Escolares):
(…) quer pelo volume de obras realizadas, quer pela tentativa de atuar
racionalmente no desenvolvimento da rede escolar. Essa experiência foi
aproveitada na elaboração do programa de trabalho do Fundo Estadual
de Construções Escolares (…) fece (1963, p.16)

Com o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959 a 1963), a construção
de escolas alçaria um novo patamar de organização, através da criação do
fece. As metas do page36 visavam o desenvolvimento do Estado baseando-

36

1973 encontram-se edifícios escolares atribuídos ao dop, mas a partir deste ano
as escolas passam a ser planejadas e também construídas exclusivamente pela
CONESP (1975-1987) e posteriormente pelo FDE, que permanece sendo o órgão responsável até os dias de hoje. O dop foi extinto em 1991, pelo governador Orestes
Quércia (1987-1991), através da Lei Estadual n. 7394 de 08/07/1991, que autorizava
à transformação do Departamento de Edifícios e Obras Públicas na Companhia
Paulista de Obras e Serviços (cpos).
Segundo Mônica Camargo (2009, p. 184) Os investimentos do Plano de Ação foram
estruturados em três setores. Sendo (1) a melhoria das condições do Homem, que
incluía as áreas de educação, cultura e pesquisa; justiça e segurança; saúde pública
e assistência social; e sistemas de água e esgoto. (2) infraestrutura abrangendo
energia; ferrovias; rodovias; pontes municipais; aeroportos, portos e navegação; (3)
expansão agrícola, abarcando armazenagem e ensilagem; abastecimento; rede de
experimentação e fomento agropecuário; expansão industrial, envolvendo expansão
da indústria de base; fundo de financiamento das indústrias de bem de consumo e
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se em estratégias para a melhoria de sua infraestrutura. Nesse sentido, os
investimentos voltados para a aceleração da industrialização, eficiência
agrícola, dentre outros aspectos voltados à economia, implicaram também
na contratação de mais de quatrocentas obras (que de fato, chegaram a
quase mil). Esse fenômeno permitiu aos arquitetos paulistas uma oportunidade inédita de realização de projetos públicos, segundo Camargo (2009,
p. 182). Foram construídas além de escolas, fóruns, postos de saúde, casas
de lavoura, muitos outros projetos que deveriam estruturar a ação do poder
público nos diferentes municípios do Estado.
Conforme aponta Alves (2006, p. 88), a estratégia e organização institucional do plano de ação do governo estadual de Carvalho Pinto (1959-1963) pode
ser lido como um momento de influência entre a experiência de planejamento
nacional, marcada pela atuação do governo JK, em seu dinamismo e objetividade nas práticas administrativas, que impulsiona as ações no nível regional.
Um resumo da produção do convênio pode ser lido através do diagnóstico realizado pelo fece.
A situação da rede pública na Capital em 1960, encontrada pelo fece37
atesta que 60% dos grupos escolares funcionavam em galpões de madeira. É
válido notar que a rede municipal começava a se estruturar, concomitantemente à Estadual a partir de 1956, de maneira improvisada, conforme veremos
mais adiante.
A situação da rede estadual de ensino na Capital, que deveria ser enfrentada pelo fece é descrita em um relatório de 1963:
A administração estadual não havia, até 1959, conseguido elaborar programas gerais para as obras escolares, nem conferir a esses programas, a
continuidade e o ritmo de construções que se faziam necessários. Com
a sistematização das medidas de emergência e a descontinuidade dos
programas de construções, o déficit de salas de aula atingira novamente
índices alarmantes. Não havia no setor das construções escolares (ao contrário de muitos outros como os e transportes ou energia) planos gerais anteriores ou órgãos encarregados de planejamento, que pudessem ser aproveitados no desenvolvimento do novo programa, era enorme o volume
de obras escolares previsto no Plano de Ação, e a gravidade da situação
exigia sua execução com a máxima rapidez. Impunha-se o aparelhamento
da máquina administrativa do Estado, para fazer frente à esse programa
de construções. Seria suficiente entretanto, que tal aperfeiçoamento administrativo fosse introduzido apenas em setores referentes ao custeio
e ao planejamento da expansão da rede escolar. A execução das obras
continuaria como antes, a cargo dos dois órgãos construtores, dos quais
se vinha utilizando o Estado: a Diretoria de Obras Públicas da Secretaria
da Viação, e o Instituo de Previdência do Estado de São Paulo.38

37
38

participação na grande indústria de base. Dos três setores, a área de infraestrutura
foi a que teve o maior orçamento, 42%; a melhoria das condições do homem, 30,7%,
e a expansão agrícola e industrial, 27, 2%.
fece (1963, p.103)
Ibid., p.23
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Tabela 1
Obras do Convênio Escolar para Grupos Escolares Estaduais (Fonte: fece, 1963)
1948

1

1949

11

1950

9

1951

19

1952

12

1953

5

1954

8

1955

2

adquirido
total de prédios

1
68

Tabela 2

Obras do Convênio Escolar para Escolas Secundárias estaduais (Fonte: fece, 1963)
antes de 1955

4

Tabela 3

Obras da Comissão de Construções Escolares para o ensino primário municipal
(Fonte: fece, 1963)
1953

1

1954

1

1955

2

1956

5

1957

10

1958/60
total de prédios

8
27

Tabela 4

Obras da Comissão de Construções Escolares para o ensino secundário municipal
(Fonte: fece, 1963)
1955/61

4

Tabela 5

Obras da Comissão de Construções Escolares para escola primária especial
(Fonte: fece, 1963)
1960

1

Tabela 6

Prédios para grupos escolares estaduais existentes em 1960
(Fonte: FECE, 1963)
Prédios de Alvenaria de propriedade pública,
construídos especialmente para escola

109

Barracões de madeira ou prédios de alvenaria
não construídos especialmente para escola

158

total

267
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Tabela 7

Prédios de escolas estaduais de ensino secundário e normal em 1959
(Fonte: FECE, 1963)
Prédios de Alvenaria de propriedade
pública, construídos especialmente para
o ensino secundário

14

Barracões de madeira ou prédios
de alvenaria não construídos especialmente
para o ensino secundário

70

total

84

Gráfico 4
Proporção de unidades
construídas pelas
diferentes entidades
estaduais entre 1954
e 1966
Esse recorte temporal
compreende o fim do
Convênio Escolar até o
início das atividades de
construção de escolas
pelo FECE. Percebe-se
que o Departamento
de Obras Públicas
continuou a construir
escolas nesse período,
concomitantemente
à prefeitura, na rede
municipal.

Voltando ao fece, este órgão tinha como uma de suas principais metas, primeiramente mapear as demandas, criar formas de padronizar as licitações
e os programas arquitetônicos para baixar o custo das obras. A atuação do
FECE se deu através da terceirização de projetos, contratando cerca de 230
profissionais para projetarem suas escolas. Em relação à busca por uma
padronização dos componentes do projeto, Janice Theodoro Silva (2006,
p. 48) esclarece que essa iniciativa seria postergada e concretizada na época
da conesp.
A criação do Fundo Estadual de Construções Escolares (fece) representa um grande passo na organização da experiência da construção de
escolas. Pois pela primeira vez se tem um órgão de planejamento capaz de
elaborar programas para a construção de escolas, diretamente vinculado à
Secretaria de Estado de Educação, estruturado de maneira condizente com
os déficits crescentes e todos os desafios que se impunham. Esse órgão herdaria também a sistematização de informações, metodologia e abordagem
humanista da problemática da escola no território a partir da sagmacs39,
conforme relata Camargo (2009, p. 183).

39

Ver Caldeira (2005)
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O page foi concebido e realizado por um corpo técnico independente do
quadro administrativo e funcional existente, que respondia diretamente ao
governador, com profissionais, em sua maioria jovens, de áreas distintas,
que foram convidados, de acordo com o depoimento de Plínio de Arruda
Sampaio, pelo seu conhecimento técnico e não necessariamente pelo seu
envolvimento político. Plínio, aos 28 anos de idade, assumiu a coordenação da equipe multidisciplinar. Os antecedentes desse Plano, segundo ele,
estavam na sagmacs – Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas
Aplicadas aos Complexos Sociais – do Padre Lebret, que havia elaborado
para o governador anterior, Lucas Nogueira Garcez, um plano para o desenvolvimento da bacia do Rio Paraná. Muitos integrantes da equipe eram
arquitetos e alguns tinham vindo da sagmacs, entre eles os arquitetos
Francisco Withaker de Oliveira, Domingos Theodoro de Azevedo Netto,
Celso Lamparelli, Luis Carlos Costa, Antonio Cláudio Moreira e Moreira,
Mário Laranjeira de Mendonça, Henrique Silveira de Almeida, Antonio
Amílcar de Oliveira Lima, José Reinaldo Gomes, Pedro Penteado Nogueira.

No fece ainda não havia os componentes construtivos que posteriormente
vieram a ser sistematizados pela Companhia de Construções Escolares do
Estado de São Paulo – conesp, com desenhos executivos reunidos nos Cadernos de Componentes. Nesses cadernos de detalhes padrão da conesp
constavam componentes para caixilhos, portas, abrigos de água, luz, e dezenas de outros detalhes construtivos que visavam otimizar a elaboração dos
projetos. Mas é possível constatar o início desse processo de padronização
no próprio fece, pois conforme Mello, 2012, p. 15 foi possível identificar
alguns componentes de quadras de esportes, e os caixilhos, por exemplo,
não eram detalhados, pois se adotavam os basculantes que tinham dimensões e número de básculas pré-estabelecidas.
Algumas das escolas construídas através de financiamento pelo ipesp,
entre 1959-1962, tornaram-se de extrema importância para a historiografia
da arquitetura moderna paulista, pois foi nesse momento que se construiu
os ginásios de Itanhaém e de Guarulhos, de Vilanova Artigas. Mas o ipesp
só teria sido responsável por cinco escolas na capital, conforme dados fornecidos pelo fde à autora, pois sua atuação teria se dado essencialmente no
interior de São Paulo40. O dop teria permanecido com a atribuição de atuar
na capital sendo que, a partir de 1961 passa a adotar, inclusive, a contratação
de projetos terceirizados, conforme elucida Alves (2006, p. 179).

40

Hadlich (2009) entrevista Anthero Vieira Machado que comenta a atuação do IPESP
na construção de escolas na cidade de São Paulo: “(…) fazíamos também na capital.
Por exemplo, fizemos uma escola no Tucuruvi, na época do Governo Carvalho Pinto,
na Rua Carvalho Pinto, inclusive. O projeto foi do Oswaldo Corrêa Gonçalves. Era a
maior escola da época, com vinte salas de aula. Teve também no Caxingui, km 11 da
rodovia Raposo Tavares. Lá tem duas escolas que nós fizemos, mas da época do dop,
no governo Jânio. O terreno desta escola no Tucuruvi era do lpesp. O município de São
Paulo nunca doou terreno para o lpesp, portanto as obras construídas pelo lpesp em
São Paulo teriam que ser em terrenos do próprio lpesp, o que justifica menos obras
na capital. De qualquer forma o lpesp construía em todos os municípios, inclusive na
capital. Mesmo o dop, ele continuava na ativa, O governo do Jânio e Carvalho Pinto
tirou do dop a responsabilidade do Plano de Ação, mas acredito que eles continuaram
a construir, provavelmente numa escala muito menor”.
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De 1961 a 1971 a rede de prédios escolares do estado cresceu 38,9% (ver
p. 135 nota 19 – se – temas fece, 2, 1972, p.20). Até 1968 o fece concentrou
suas atividades na construção de prédios destinados aos grupos escolares,
representando um aumento pouco significativo em novas construções para
o ensino médio.
O relatório do fece 1972 atesta o problema de falta de escolas e precariedade com déficit alarmante e muitas escolas funcionando com mais de 40
alunos em classe e em quatro turnos. Na capital, dos 547 prédios escolares estaduais, 51 devido ao elevado grau de precariedade, deveriam ser imediatamente
substituídos. A redução da qualidade espacial das escolas estaduais na capital, comumente relatadas por usuários da rede à época, pode ser constatada
pelo corte nas dependências auxiliares das escolas: apenas 40% dos prédios
escolares possuíam, em 1971, quadra de esportes, 4% possuíam oficinas e 5%
gabinetes médicos conforme destacam Esther Buffa e Gelson Pinto.
É justamente neste momento que os Grupos Escolares deixam de
existir pela Lei Federal n.5692, que fundiu o ensino primário e o ginasial no
chamado primeiro grau. A escolarização básica passa a ser considerada a dos
7 aos 14 anos. Sendo assim, grande parte dos prédios escolares das décadas
de 1950 e 60 que foram construídas para abrigar a mesma estrutura escolar
que data desde o início do século xx, passam a receber uma nova faixa
etária e dobrar sua capacidade de atendimento, conforme Silva (2006, p. 2).
É o fece que recebe então os impactos da ldb de 1971. Ao mesmo
tempo em que o órgão vinha tentando equacionar o déficit acumulado ao
longo do tempo, deveria também – a partir de então – efetivar a extensão
da educação básica. Não se pode esquecer também do forte movimento
migratório desta década que aumenta significativamente a população e
as demandas na cidade.
Segundo Mello (2012) são elaborados os projetos “Padrão fece”, na
gestão de Laudo Natel. O Plano Trienal de Construções Escolares prevê a
construção de 10 mil salas de aula no período 1972 a 1974 e visa a assegurar
o índice de 100% de escolarização de crianças e adolescentes entre 7 e 14
anos. As medidas de padronização e planificação são estruturadas visando
conter a crise do sistema educacional estadual.
A Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo – conesp seria criada em 18 de dezembro de 1975 pela lei n. 2.906, pelo então
governador Paulo Egydio Martins (1975 – 1979). Ele assumiria uma situação
ainda mais grave, adotando uma política de otimização máxima dos projetos. Conforme estudo e mapeamento elaborado por Teixeira e Rodrigues
(2010) durante o período de 1976 a 1987 foram ampliadas, projetadas e
construídas, sob a coordenação da conesp, 1698 escolas no Estado de São
Paulo. De todos os municípios, a capital recebe o maior volume de intervenções realizadas no período: são 406 escolas, equivalentes a 23,9% do total,
com a maior concentração nas zonas leste e sul. Na região leste, são 158
escolas: principalmente nos bairros de Vila Jacuí, Vila Curuçá, Cidade Líder,
Vila Matilde, Artur Alvin, Cangaiba, Itaquera, Ermelino Matarazzo, Ponte
Rasa, Sapopemba . Na região sul são 161 novas ou ampliadas, concentradas
principalmente em Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim
São Luís, Socorro, Cidade Dutra, Parelheiros.
A dissertação de Valentim (2003) exemplifica como o processo de construção das escolas torna-se cada vez mais restritivo, do ponto de vista das
possibilidades projetuais, e complexo, diante dos desafios de ampliação da
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rede que pautavam o maior aproveitamento possível dos investimentos.
Essa situação se agrava desde o início da década de 60, à época das contratações do ipesp, às décadas seguintes, impactando na produção do fece e
particularmente na da conesp. Segundo Valentim (op. cit., p.19) na segunda
metade da década de 70, Artigas projeta uma série de escolas para a conesp.
A política imposta pela instituição a partir de 1976 foi a de construir o maior
número possível de prédios escolares pelo menor custo, e teve como consequência um grande número de escolas construídas destituídas de maiores
qualidades espaciais. As escolas projetadas por Artigas, nesse período, oferecem importante parâmetro de análise em relação à produção do ipesp. Pois
são, naturalmente, bem menos expressivas, limitadas tanto pelo orçamento
restrito como pela cartilha de soluções construtivas padronizadas.
O quadro da atuação da conesp, descrita pela ótica de Mayumi de
Souza Lima é ainda pior. Uma vez que os déficits se agravam em bairros
periféricos, a redução da qualidade das escolas nessas regiões parece ainda
mais drástica. Segundo Buitoni (2009, p. 87), Mayumi observaria que a
tirania do desenho só ocorre plenamente sobre os usuários coletivizados,
que não tem voz nem vontade própria:
A interpretação que os detentores do poder social fazem do desejo e
das necessidades do usuário coletivizado determina os programas dos
edifícios construídos para essa mesma população usuária – coletivizada,
abstrata, anônima. No esforço de reduzir gastos, os edifícios produzidos
pelo poder público acabam sofrendo um empobrecimento de espaços –
causado pela redução cultural dos programas, pela redução de áreas, pela
má qualidade dos materiais utilizados. No caso de edifícios destinados
ao uso de crianças, Mayumi observaria ainda que os espaços seriam
construídos para o controle.

A fde é criada em 1987 absorvendo as funções e estruturas da conesp e, em
sua concepção, foi idealizada para atuar tanto na área pedagógica, como
na de recursos físicos escolares. Englobou a Fundação para o Livro Escolar
(fle), instituída em 1962; parte das atribuições, funcionários e parte do
Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional (Cenafor), criado em 1969, conforme Ferreira e Mello (2006, p.15).
A partir de 1989 a fde assume também a atribuição relativa à execução das obras novas que ficaram, de 1987 a 1992, a cargo da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (cdhu) e
da Companhia Paulista de Obras e Serviços (cpos).
O trabalho de excelência que a fde vem desenvolvendo, equacionando eficiência e qualidade (ainda que em padrões mínimos) em seus
potenciais e limitações é precisamente descrito por Lopes (2011, p. 158).
Surgindo com uma extensão da conesp, a fde procurou dar continuidade à política anterior, buscando levar o planejamento ao extremo, por
meio da padronização dos procedimentos e funcionalidade dos edifícios,
garantindo uma qualidade mínima às escolas da rede. O distanciamento
das atividades de projetos foi assumido definitivamente como diretriz,
aprimorando-se os processos de gestão da instituição. Atualmente, a fde
tem um trabalho de excelência enquanto resposta à demanda repassada
pela Secretaria de Educação, produzindo, com certa eficiência, edifícios
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cuidadosamente enquadrados nos padrões de qualidade da empresa. No
entanto, desde sua criação em 1987, segue realizando o mesmo trabalho,
com pequenas alterações dimensionais ou no programa de usos empregado, em geral, de acordo com as instruções normativas instituídas. A
demanda é tratada exatamente da mesma maneira em todas as regiões,
não havendo exceções em todo o Estado. A política pedagógica também
segue a mesma.
No que se refere às plantas dos edifícios, dadas as restrições impostas pelos catálogos técnicos aplicados, poucas inovações podem ser
verificadas. Talvez as mais constantes sejam a verticalização dos edifícios,
a utilização de blocos separados e a locação da quadra poliesportiva
no último piso, alterações ocasionadas pelas pequenas dimensões dos
terrenos disponíveis.

[1.2.2] Rede Municipal
Os Parques Infantis, enquanto uma rede de equipamentos, passaram a integrar o serviço público do município de São Paulo em janeiro de 1935, na
administração do prefeito Fábio Prado, estando vinculados ao Departamento
de Cultura. Sendo que sua origem é atribuída tanto à iniciativa da Cruzada
Pró-Infância41 dirigida por Pérola Byington, em 1930, quanto pela experiência
do governo anterior, conforme descreve Niemeyer (2002, p. 101-102).
Seus antecedentes já vinham sendo gestados desde o governo anterior.
Será na administração Antônio Carlos Assumpção (1933-1934), com o Ato
n.590 de 26 de março de 1934, que serão implementados os primeiros
alicerces de uma política de recreação e lazer para a cidade. A “Comissão
de Recreio Municipal”, constituída por aquele Ato, dará um passo firme
ao considerar “o recreio ativo e organizado” como um ”dever social” já
prevendo os “benéficos efeitos morais e físicos dele decorrentes”. Baseando-se na experiência recém-adquirida com a implantação do primeiro Parque de Jogos localizado no coração do Parque D. Pedro ii, obra
iniciada no governo de Luiz de Anhaia Mello (1930-1931), esta Comissão
abrirá novas perspectivas de ação, ao receber o poder de centralizar,
promover e coordenar os problemas (sic) de recreio nos parques, jardins
e quaisquer outros logradouros públicos municipais.

Continuaram sendo a único serviço educacional municipal, até 1943, quando
foi firmado então o primeiro Convênio Escolar entre Estado e Município.
Conforme descreve Abreu (2007, p. 65), o convênio fez-se necessário por conta
do déficit alarmante, uma vez que a população de São Paulo já alcançava
quase um milhão de habitantes. Caberia ao município a construção das
escolas e, ao estado, a formação dos professores.
O primeiro Convênio firmado em 1943 resultou na construção de
somente três prédios escolares. As razões para essa dificuldade operacio-
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Segundo informação disponível no Portal da História da Educação e da Infância da
Fundação Carlos Chagas. Disponível em http://www.fcc.org.br/pesquisa/educacaoInfancia/EducacaoInfancia.abrirTopico.mtw?idTopico=3. Acesso em 20/01/2012.
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nal podem ser atribuídas, segundo Caldeira (2005), a inexistência de um
órgão técnico especializado que o pusesse em funcionamento, pois ainda
não havia uma Comissão. Dessa forma, as verbas destinadas ao ensino no
período de 1943 a 1948 foram na sua quase totalidade creditadas no Fundo do
Ensino, pois as repartições do Departamento de Obras e, posteriormente da
Secretaria de Obras, não estavam entrosadas para a finalidade de construção
de prédios escolares e suas instituições auxiliares.
Pela constituição de 1946, União, Estados e Municípios foram obrigados a investir uma porcentagem mínima dos recursos arrecadados na
educação primária. O segundo Convênio Escolar entre Estado e Município,
firmado em 1949, começa trabalhando com 20% da renda total resultante de
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino e, dessa importância,
72% deveriam ser aplicados na construção, aquisição, adaptação, restauração
e conservação de imóveis destinados ao ensino pré-primário, primário, secundário, especializados e instituições auxiliares de ensino primário dentro
das divisas do município e inclusive na aquisição de mobiliário e instalações
para os novos edifícios. Assim, com fartos recursos em caixa, o convênio
previa não só a construção de grupos escolares, mas também a de galpões
provisórios, bibliotecas, recantos e parques infantis, teatros e ginásios.
Em 1949 cria-se a Comissão Executiva, tendo o Eng. José Amadei
como presidente geral e Helio Duarte como presidente da subcomissão de
planejamento. Passa a existir em paralelo à ação do Departamento de Obras
Públicas do Estado repetindo a prática já vista na Comissão Permanente
de 1936, em que uma equipe multidisciplinar de profissionais, parte de
um censo escolar para a estruturação de um plano. Em uma Conferência
realizada em Outubro de 1949, a Comissão Executiva do Convênio Escolar
faz um balanço assombroso: 40 mil crianças de 7 a 14 anos sem escola. Estabelecem a meta de que nenhuma criança estivesse fora da escola até 1954.
Embora Abreu (2007) e Ferreira e Mello (2006) descrevam a duração
do Convênio estendendo-se até 1959, a Revista de Engenharia Municipal
publica, em março de 1956, um artigo que aponta o término do Convênio
em 1954. O artigo publicado no segundo número da Revista é assinado
pelo Engenheiro Maury Freitas Julião – diretor da Comissão – com o título
Atividades da Comissão de Construções Escolares:
É comum ouvir-se, com repetição, que o Convênio não mais existe. Dêsse
asserto surge, muitas vezes, interpretação incorreta. (…)
Curioso é notar-se como uma unidade municipal, destinada a construir prédios escolares, a Comissão Executiva do Convênio firmado entre
Município e Estado, criado em 1948, para aplicar verbas que as Constituições Federal e Estadual mandam destinar ao Ensino, por uma questão de
simplicidade de denominação passou a ser chamada, ela próprio, a Comissão, Inapropriadamente, “Convênio” – E a tal ponto a impropriedade
se impôs que, anos após dezembro de 1954, quando não foi prorrogado o
ajuste, o convênio que se firmara, surgiu a dúvida que ainda é frequente
encontrar-se no espírito de muitos: o “Convênio”, no sentido de Comissão
Executiva, Comissão de Construções, deixara de existir?
Evidentemente é um engano. A Obrigatoriedade de o Município
aplicar no Ensino 20% de sua renda total, obrigatoriedade Constitucional
é que dá origem a atividade Municipal no setor de Construções Escolares.
O convenio assinado por duas vezes com o Estado e que vigorou de 1943
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a 1954, como não podia deixar de ser, não passou de simples ajuste e,
como todo ajuste, só se manteve enquanto conveniente às partes que dele
participavam. Foi justamente o que se passou. Ao fim de 1954 a Egrégia
câmara Municipal, ao receber os termos de uma nova convenção que se
assinaria com o Estado para aplicação de verbas municipais no Ensino,
não os ratificou. A combinação deixou então de existir. Mas a obrigatoriedade municipal em despender verbas no Ensino, esta continuou.
E como no momento é conveniente, por necessitar ainda a Cidade de
muitos prédios escolares, essas construções continuam a ser executadas
por conta dessa verba, a qual, futuramente, poderá mesmo ela destinar-se à outras aplicações ligadas ao Ensino. Quando oportuno, poderá
mesmo ela destinar-se à criação do ensino municipal. Daí a necessidade
da Comissão (Municipal) de Construções Escolares para prosseguir nesse
trabalho. Ele não é mais do que a antiga Comissão Executiva do Convênio Escolar. Não houve descontinuidade. A sua organização é a mesma.
O mesmo pessoal. Com exceção, é verdade, da representação do Estado
(dois professores) que outrora havia e que hoje não mais existe.

Nesse artigo Maury menciona o desenvolvimento de um projeto padronizado de escola tipo econômico e demonstra como a Comissão utilizava as
verbas da educação para outros equipamentos culturais e recreativos que
eram considerados complementares. Concomitantemente e contraditoriamente, eram construídos galpões de madeira em quantidades muito superiores a das edificações de alvenaria, o que resultará na proporção de 100 prédios
definitivos para 1500 salas de aula em galpões de madeira, demonstrada na
edição 13, de março de 1959, da revista de Engenharia Municipal42.
A Execução fiscaliza, atualmente, a construção de trinta e dois prédios.
Quinze são Grupos Escolares, oito são Parques e Bibliotecas Infantis,
cinco são Educandários particulares construídos com o auxílio municipal,
uma piscina na Moóca, que bem mereceria o nome de balneário, tais
as suas dimensões e, finalmente, um Planetário. (…) Não poderíamos
deixar de ressaltar outra atividade da Comissão, embora secundária,
quanto ao tipo de edificação, mas que propicia solução provisória para
o problema de falta de vagas nos Grupos Escolares. Referimo-nos aos
galpões de emergência. Eles constituem uma necessidade, por enquanto.
A Cidade exige, apenas para atender-se ao crescimento vegetativo de sua
população infantil escolar, de muitas dezenas deles por ano (…). Estamos
em franca atividade de produção de galpões, em série: há hoje setenta e
quatro em construção e dez já entregues. [Maury Freitas Julião, Revista
de Engenharia Municipal, n.2 (março, 1956)]

Por mais que os Grupos Escolares tenham sido sistematicamente implantados pelo Governo do Estado, o número de vagas não conseguiu acompanhar
o crescimento populacional e o aumento pela demanda. Por conta do elevado
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Em menos de 10 anos a comissão dotou São Paulo de cerca de 100 prédios definitivos: 6 ginásios, 19 parque-escolas, 90 recantos infantis, 9 parques infantis, 18
bibliotecas infantis, 4 teatros infantis, piscinas, sem contar aproximadamente 1500
salas em galpões emergenciais
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contingente de crianças em idade escolar por atender, o Prefeito Juvenal
Lino de Mattos fez editar o Decreto n.3069, de 04/02/56, criando o “Grupo
Municipal de Ensino Primário de Jaçanã”, e o Decreto n.3070, de 07/02/56,
que autorizou a “instalar em prédios de propriedade da Prefeitura, unidades
de ensino primário – grupos escolares”. O “Sistema Escolar Municipal” nasce
subordinado à Secretaria de Educação e Cultura e a partir de uma política
que se apoia na estruturada Comissão de Construções Escolares, conforme
desejava Julião, mas também permite uma estruturação improvisada e emergencial de classes isoladas em imóveis alugados, como veremos a seguir.
Em 2 de agosto de 1956, conforme Gil Neto (2008, p. 56-58), através
do Decreto n.3.186 foram criadas 100 funções de “Professor Primário” e, logo
a seguir, o Decreto n.3.206, de 23 de agosto, criou 110 Escolas Primárias
Municipais, sendo que, conforme descrição do autor:
Cada escola compreendia apenas uma classe do 1º ano primário, com 40
alunos, denominada Escola Mista Isolada, acrescida sempre pelo nome
do bairro onde se localizava. (…) Localizadas principalmente em bairros
periféricos, incluindo Osasco, que ainda não havia se emancipado, eram
instaladas em sacristias de igrejas, garagens, clubes de futebol, clubes
esportivos, sociedade amigos de bairro, em salas alugadas pelo próprio
professor ou cedidas pela comunidade. Uniforme não havia. O mobiliário
era às vezes cedido por entidades, outras vezes enviado pela prefeitura
(…). A merenda escolar era fornecida, em parte, pela prefeitura, por meio
da Caixa Escolar, e complementada pela comunidade escolar atendida e
pelo professor. Eram os pais, alunos e professores que faziam a limpeza
e conservação da sala de aula. (…) A documentação necessária à criação
das escolas e à designação de professores constituía-se de uma listagem
com os nomes dos 40 alunos, croquis e localização da sala de aula e cópia
do diploma do Curso Normal. Havia ausência total de burocracia para a
criação de escolas e designação dos professores.
A partir de 1958, quando os alunos foram promovidos do 1º para o
2º ano, as classes do 2º ano foram abertas para aceitar transferências. Salvo
casos excepcionais, somente a partir de 1960 as escolas passaram a contar
com os 4 anos do curso primário. Houve a participação de delegados, diretores e de outros altos funcionários aposentados do Ensino Estadual, amigos
do professor Henrique Richetti, Secretário da Educação, que emprestaram
seus conhecimentos para a organização geral da rede de Ensino Municipal.

Os depoimentos das primeiras professoras da rede municipal, organizados por Gil Neto (2008), revelam que a estruturação do ensino público da
cidade de São Paulo dependeu, em grande parte, de iniciativas pessoais.
Este fato relativiza o ideal de eficiência que o planejamento e a atuação da
Comissão Executiva, consagrados pela historiografia, teriam representado
para a totalidade da rede pública:
Parece que tudo aconteceu hoje, mas ocorreu em 1956, período em que
batíamos esperançosas nas portas de tantas casas para solicitar aos pais
que enviassem seus filhos à escola que estava sendo inaugurada. Escola,
não como conhecemos hoje, e sim apenas uma sala. Ou mesmo uma
garagem desocupada e que se improvisava em sala de aula. Era nela
que atendi crianças de várias faixas etárias e estágios de aprendizagem.
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O local transformado em escola era pago pelo próprio professor. Pagar
aluguel com o bom salário que recebia era fácil, e, cá entre nós, nada se
assemelha com a situação atual.
Nesse tempo, férias não havia. Melhor era estar sempre em alerta, a
postos para garantir a presença de tão esperado grupo. O primeiro salário
demorava, demorava alguns bons meses. (…) Assim, mesmo as salas que
podiam ter até 50 alunos traziam para nós, professoras de primeira viagem,
desafios, muito trabalho, mas um grande prazer. Fazíamos de tudo para
que as crianças aprendessem a ler, a escrever bem e afazer boas contas…
Não pensem que os locais eram os melhores. Existiam umas salas no centro, mas muitas delas ficavam nas periferias. Tínhamos que subir e descer
barrancos de terra para chegar sãs e salvas na nossa escola. Era assim. (…)
Iniciei minha profissão de professora em agosto, de uma forma
muito rudimentar. Lembro-me de meus alunos entrando pela sala com
um banquinho em uma mão e na outra o lápis, a borracha, o caderno e,
é claro, o que não podia faltar: a esperada cartilha!
Houve o fatídico dia em que recebi a visita do inspetor escolar
que possuía objetivos bem definidos: avaliar os alunos para saber os que
passariam de ano. [Luciana Marley Sacchi (op. cit., p.87)]
O ano era de 1958 e o que me mantinha em retidão era o medo. Isso mesmo,
o medo, esse substantivo masculino, definido, que indica receio, temor,
pavor. Do que eu tinha medo? Medo de perder minha sala de aula, medo do
inspetor escolar (…). Lembro-me amorosa e fortemente de João, aluno que,
como os demais, conquistei batendo na porta de sua casa e recebendo de
sua mãe a confiança total e irrestrita (…). Era uma tarde chuvosa. Eu e João
descemos ao morro até o salão que eu havia alugado com meu salário. Era
a nossa escola. Aliás, ressalto que fui muito feliz porque só comprava giz,
apagador e produtos de limpeza, e o aluguel eu dividia com minha irmã que
também era professora. (…) chegamos a nossa sala de aula. Encontramo-nos
com os demais alunos e repetimos a rotina de varrermos o chão. Pensando
bem, não ter banheiro tinha lá suas vantagens: um lugar a menos para se
limpar. [Silvia Lara Stein Arruda dos Santos (op. cit., p.77)]

escolas agrupadas e escolas reunidas
Aos poucos as classes isoladas foram reunidas ou agrupadas, dependendo
do número de classes, eram instaladas em galpões de madeira montados
rapidamente, ou em prédios de alvenaria não entregues ao Estado. Passavam
a constituir as Escolas Reunidas Municipais, de 4 a 7 classes funcionando
num mesmo prédio ou galpão e as escolas Agrupadas Municipais, de 8 a
24 classes levando invariavelmente o nome do bairro.
O governo de José Vicente de Faria Lima, entre 1965-1969, ficaria
conhecido pela popularidade e pelo grande número de obras inauguradas.
Na educação foi muito reconhecido, porque substituiu muitos galpões de
madeira por edifícios de alvenaria43.
Mas se o ritmo empreendido pelo Sistema Municipal mostrava-se
aquém dos crescentes déficits, bem como a atividade do dop no Sistema
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Conforme depoimento de Silvia Lara Stein em (gil neto, 2008)
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Figura 17
Escola Agrupada Municipal
de Vila Formosa (construção
padronizada)

Figura 18
Escola Agrupada Municipal
Professor Lineu Prestes
(Santo Amaro)
Figura 19
Escola Agrupada Municipal
Professor Lineu Prestes
(Santo Amaro)
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Figura 20
Escola Municipal do
Canindé – galpão
provisório de madeira
Figura 21
Galpão provisório
de madeira
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Estadual, a situação da rede pública municipal também se agravaria com
os impactos da ldb de 1971 (lei 5692/71).
Houve uma reorganização emergencial da rede pública entre as unidades Estaduais e Municipais, sendo que na esfera Municipal, a lei 7.693,
de 6 de janeiro de 1972, dispôs sobre a organização do Departamento Municipal de Ensino, que passaria a abranger exclusivamente o ensino de
1º grau. Isso resultou, segundo Gil Neto (2008, p. 188) na absorção de 53
Escolas Estaduais à rede Municipal, bem como à extensão do ensino de 1º
grau para mais 116 escolas da rede municipal. Outra mudança importante
ocorreria aos Parques Infantis e o Departamento de Educação e Recreio
através do decreto n.12.115 de 29/07/1975. Passam a denominar-se, respectivamente, Escolas Municipais de Educação Infantil – emei e Departamento
de Educação Infantil.
A criação da emei também deve ser compreendida como uma resposta do poder público municipal à crescente demanda por instituições de
Educação Infantil na década de 70. Duarte (200044 apud souza, 2012), em
pesquisa sobre a dimensão espacial dos programas de Educação Infantil,
aponta que a emei foi uma alternativa de otimização dos equipamentos e
dos investimentos públicos, visto que os PIs exigiam um equipamento de
custos altos com espaços para atividades diversificadas. A nova concepção
trazia a possibilidade de que os equipamentos privilegiassem as salas de
aula, baixando os custos das construções. A esse respeito, Duarte (2000,
p. 116) registra que o poder público municipal passou a se preocupar “(…)
com edificações robustas e funcionais, a partir de 1975, para aproveitamento
de terrenos de topografia difícil ou localizados em áreas reduzidas onde
há intensa pressão pelo atendimento”.
Ainda enfocando a rede Municipal, entre os anos de 1979 e 1982, segundo Gil Neto (2008, p. 212) houve um aumento de 85,07% na demanda.
A SME teria ainda que investir na melhoria dos prédios já existentes e na
substituição de galpões e prédios de madeira por unidades de alvenaria.
De 1986 a 1995, a cidade viveu acentuada descontinuidade com alternância de governos democráticos e autoritários. Para a educação foi um
momento difícil, pois os governantes deste período usaram o regimento
como meio de estender as unidades educacionais sua particular visão sobre
a questão da educação. Jânio Quadros, que governou de 1986-1988, teria
cassado o regimento feito de forma democrática e participativa no governo
anterior de Mario Covas. Deixou também o governo da cidade com grande
endividamento.
Erundina governa de 1989 a 1992 tendo como secretários da educação
dois educadores de destaque: Paulo Freire e Mário Sergio Cortella. Retomou
intensa discussão pedagógica e foros de participação da sociedade civil. É nesse
momento que Mayumi de Souza Lima assume o cedec trazendo sua experiência à frente da fece e conesp para a rede municipal, o que será discutido
no capítulo 3. A escola como tipologia arquitetônica.
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duarte. R. K. A dimensão espacial dos programas de Educação Infantil: o espaço
físico e as propostas politico-pedagógicas das escolas de Educação Infantil do
município de São Paulo, no período de 1975 a 1985. 2000. 255 f Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação: História. Política
e Sociedade. Universidade Pontifícia Católica de São Paulo. São Paulo. 2000.
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Entre 1993 e 1996 Paulo Maluf é prefeito e causa descontinuidade nas
políticas implantadas por Erundina. Retoma a centralização das decisões
e ocorre um esvaziamento das conquistas pedagógicas, ao substituir o
Regimento escolar anterior por um preocupado com a organização burocrática da Rede de Ensino e das escolas, em detrimento a uma abordagem
que privilegiasse as questões pedagógicas (Ibid., p.301). Foi criado durante
seu governo o programa Leve-leite (Decreto nº 35.458 de 31/08/95) duramente criticado pelos educadores cujos depoimentos são registrados no
livro organizado por Gil Neto por conta de onerar a escola com controles
burocráticos de distribuição de leite, que se somam aos tênis, uniformes,
dentre outros serviços e benefícios que se acumulam para administração
do diretor de uma escola municipal, superando as demandas e questões
referentes ao ensino.
Durante seu governo, há um intenso programa de formação de
supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos junto à Faculdade de
Economia da usp. Mas que foi descontinuada no governo seguinte de Celso
Pitta. Governo este que seria marcado pelas escolas de lata inauguradas na
periferia de São Paulo.
A gestão de Celso Pitta (1997-2000) instala 61 “escolas de lata”. Marisa
Mascarenhas (2006, p. 70) descreve os problemas dessas unidades:
Formada por salas de aula adaptadas em contêineres, as “escolas de lata”
foram a saída para se “contornar” o problema da falta de áreas para a construção de escolas, dado ser a Prefeitura obrigada por lei a atender a demanda
por ensino fundamental. Muito criticadas desde então por terem péssimas
condições térmicas e de iluminação e altos índices de ruído, causando prejuízos a alunos e professores, a Prefeitura foi obrigada à sua substituição por
escolas de alvenaria pelo Ministério Público. Em 2004, a Prefeitura fez um
acordo com o mp para a readequação de 17 escolas de lata localizadas em
áreas irregulares ou de mananciais, das 50 escolas ainda em funcionamento
nessas condições da cidade.

Chegamos aos Centros Educacionais Unificados, que são implantados em
duas fases administrativas: na gestão da ex-prefeita Maria Suplicy (20002004) foram construídos 21 ceus45 e na gestão do ex-prefeito José Serra,
continuado pelo seu sucessor Gilberto Kassab foram construídos 24 ceus46

45

46

alvarenga – Cidade Ademar/Pedreira; aricanduva – Itaquera/Cidade Líder; butantã
– Butantã/Rio Pequeno; campo limpo – Campo Limpo; casa blanca – Jardim São
Luis; cidade dutra – Socorro/Cidade Outra; inácio monteiro – Cidade Tiradentes;
jambeiro – Guaianazes/Lajeado; meninos – Ipiranga; navegantes – Socorro/Grajaú;
parque são carlos – São Miguel/Vila Jacuí; parque veredas – Itaim Paulista; paz –
Freguesia do Ó/Vila Brasilândia; pêra-marmelo – Pirituba/Jaraguá; perus – Perus;
rosa da china – Vila Prudente/Sapopemba; são mateus – São Mateus/Iguatemi;
são rafael – São Mateus/São Rafael; três lagos – Socorro/Grajaú; vila atlântica
– Pirituba/Jaraguá; vila curuçá – ltaim/Vila Curuçá.
Durante os mandatos de Kassab foram inagurandos 24 CEUs e um Complexo Educacional. A seguir são listados os nomes das unidades e os bairros: água azul – Cidade
Tiradentes; alto alegre – Jardim Laranjeira Iguatemi; azul da cor do mar – Cidade
A.E. Carvalho; caminho do mar – Jabaquara; cantos do amanhecer – Jardim Eledy;
capão redondo – Campo Limpo/Capão Redondo; feitiço da vila – Chácara Santa
Maria; formosa – Vila Formosa; guarapiranga – Jardim Kagohara; jaçanã – Jardim
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(2005-2008). Kassab seria reeleito (2009-20012), mas não daria continuidade
ao programa.
A segunda geração de ceus já não é mais projetada dentro da edif.
O projeto passa por uma série de simplificações a serem discutidas no
capítulo 3. Outra mudança fundamental é que gestão de todos os equipamentos passa a ser atribuição da Secretaria Municipal de Educação, que
altera o Regimento dos ceus através da portaria (Portaria SME n. 4.672,
de 5 de dezembro de 2006).
Os últimos dois ceus foram finalizados entre 2009 e 2010 (ceu Uirapuru e ceu Vila Formosa) como pendências da gestão anterior. Pois no seu
segundo mandato, anunciou através do Secretário da Educação Alexandre
Schneider que não daria mais prioridade aos ceus, concentrando recursos
nas creches e EMEIs. O Complexo Educacional e Cultural de Heliópolis
poderia ser considerado o 25º Centro Educacional construído por Kassab,
embora não conte com as características comuns aos ceus projetados por
Walter Makhohl.
Rastreando as notícias47 sobre os últimos ceus inaugurados, descobriu-se outro anúncio feito ainda na campanha de releeição de Kassab, que
denota a permanência de certa precariedade da rede municipal ao mesmo
tempo em que foram implantados os últimos e ainda sofisticados Centros
Educacionais Unificados. Kassab anunciava a extinção do chamado turno
da fome. Trata-se do terceiro turno do Ensino Fundamental que se dá entre
11 e 15 horas. Esse turno evidencia a superlotação em ao menos 67 unidades
da rede, ainda no final de 2009.
A presente pesquisa não pode averiguar se este quadro ainda permanece. Mas a expressiva existência de Creches Particulares Conveniadas,
que somam o maior número de unidades dentre as diferentes categorias
oferecidas pelo município (totalizam 32,6% das unidades educacionais
municipais), denotam a permanência de algumas contradições da rede pública que remontam aos primeiros anos de sua implantação. São problemas
que ainda persistem, passados mais de 50 anos: a existência de edificações
adaptadas, emergenciais ou em estado precário, concomitantemente a iniciativas inovadoras que se propõem a desenvolver abordagens diferenciadas
dentro da arquitetura educacional.

47

Guapira; jaguaré – Jaguaré; jardim paulistano – Jardim Paulistano; lajeado –
Guainases; paraisópolis – Jardim Parque Morumbi; parelheiros – Jardim Novo
Parelheiros; parque anhanguera – Jardim Anhanguera; parque bristol – Pq. Bnstol; quinta do sol – Cangaíba; sapopemba – Jardim Sapopemba; tiquatira – Penha;
três pontes – Jardim Célia; uirapuru – Jardim João xiii; vila do sol – Jardim
Capela; vila rubi – Vila Rubi; Complexo Educacional e Cultural de Heliópolis
barbosa, Fernanda. Jornal Agora São Paulo. Edição 23/10/2009. Disponível em http://
www.agora.uol.com.br/Sãopaulo/ult10103u642076.shtml. Acesso em 16/02/2014

69

Mapa 1
A evolução da rede
pública municipal no
território
A rede municipal até 1955

Mapa 2
Escolas construídas entre
1956-1965
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Mapa 3
Escolas construídas entre
1966-1975

Mapa 4
Escolas construídas entre
1976-1985
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Mapa 5
Escolas construídas entre
1986-1995

Mapa 6
Escolas construídas entre
1996-2005
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Mapa 7
Escolas construídas entre
2006-2013
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[1.3] Considerações sobre o capítulo
A legislação, através da garantia da destinação de uma porcentagem de recursos para educação, tem assegurado a expansão quantitativa da rede pública
escolar. Qualitativamente, há um empenho na planificação e padronização
dos processos de projeto, implantação e manutenção dos edifícios, verificada
principalmente pelo governo Estadual, como única maneira de expandir e
administrar uma rede tão complexa e extensa. A Comissão Permanente, ainda
na década de 1930, demonstrou que a formação de um grupo interdisciplinar
para o planejamento da rede traria também grandes benefícios para a renovação dos parâmetros projetuais das unidades. Mas com o crescimento das
demandas, seria necessária uma estrutura organizacional mais complexa e,
somente com o fece é que as necessidades passam a ser estudadas, sistematizadas, delineando os rumos que seriam adotados nas iniciativas futuras
dentro da rede Estadual.
A partir do page, começam as colaborações com os arquitetos através de projetos terceirizados, o que daria espaço para a experimentação no
campo da arquitetura, uma vez que os processos políticos, administrativos
bem como as estratégias de planejamento, eram garantidos pela solidez
do órgão promotor (fece). A necessidade de expansão ainda mais drástica
da rede, somada às demandas de ampliação e democratização do ensino
fundamental, fez a estratégia caminhar para a otimização máxima de
custos. O resultado seria a crescente restrição e padronização projetual. As
primeiras experiências nessa linha, através do fece e da conesp trariam
grandes prejuízos ao espaço escolar, por se pautar essencialmente pelo corte
dos custos finais. O fde traria uma abordagem mais sofisticada, extraindo
o máximo da padronização de componentes, garantindo um padrão mínimo de qualidade. A participação dos arquitetos terceirizados demonstra,
novamente, uma possibilidade de experimentação que tem surpreendido
em sua capacidade de driblar as limitações do conjunto de componentes
e alcançar sutilezas projetuais inesperadas.
Se o Estado conseguiu, através da cultura organizacional das suas
entidades construtoras e seus órgãos promotores da rede de ensino, aprimorar procedimentos e abordagens projetuais, a estratégia do município
é mais suscetível a descontinuidades. Por um lado, a estrutura organizacional municipal parece mais propensa a arranjos internos que permitam
colaborações intersetoriais ou modificações nos hábitos e até mesmo nos
regimentos e legislações, o que favorece a experimentação. Por outro lado,
as experiências são muito mais suscetíveis aos curtos ciclos políticos de
mandatos e orientações particulares de cada gestão.
É válido notar que, muito embora a origem da rede municipal estivesse diretamente ligada à Comissão de Construções Escolares e a qualidade da produção durante o Convênio Escolar, é através de uma série de
leis, que a rede se conforma. Isto é, a criação de cargos para professores, a
autorização da criação de salas de aula isoladas, foram criando uma rede
paralela de improviso que teve de ser remediada, e substituída ao longo
das décadas subsequentes. Dez anos depois do fim do convênio escolar, o
governo Faria Lima seria reconhecido pelo grande feito de ter substituído
numerosos galpões de madeira.
Há ainda exemplos recentes e drásticos como as escolas de lata de Celso
Pitta, que ilustram a maneira como o governo municipal pode interpretar,
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ainda recentemente, a necessidade de prover de equipamentos educacionais
os bairros periféricos que apresentam a demanda por vagas escolares e infraestrutura urbana.
Tudo indica que não estamos a uma distância temporal e interpretativa – por parte do poder público – tão grande dos precários galpões de
madeira emergenciais da década de 50. A rede de ensino infantil municipal
mereceria estudos mais detalhados, pois se constatou que a grande maioria
das suas unidades em funcionamento é composta por creches particulares
conveniadas. Isso indica que parte significativa dessas unidades está instalada em espaços adaptados (provavelmente inapropriados). Esta é a faixa
etária de atendimento prioritário do município e, justamente o ensino
infantil, teve sua origem nos parques infantis, cujo programa tinha uma
relação direta com a produção do espaço público da cidade. Diante desse
fato, pergunta-se: Como serão as creches conveniadas? Qual a relação destas
com a noção de qualidade de vida urbana?
Afinal, o estudo das políticas públicas aponta para uma maior complexidade da arquitetura educacional pública, que supera a análise das
edificações exemplares e paradigmáticas. Sua origem demonstra uma profunda relação com a estruturação da cidade e enquanto serviço público, a
análise de seus exemplares arquitetônicos demanda uma relativização do
seu papel dentro da rede de equipamentos.

Figura 22
Exemplo de escola de lata
(emef Recanto dos
humildes, sem data)
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2

A escola como intervenção urbana

A relação entre o equipamento educacional e o território vem ganhando
destaque no campo da arquitetura brasileira e internacional, nos programas do Ministério da Educação e em estudos realizados pelos principais
órgãos de pesquisas na área de educação. No primeiro caso, há o exemplo
da ampla cobertura pela mídia especializada, acerca dos projetos dos
parques biblioteca e das escolas sendo celebrados como ferramentas da
transformação social e territorial em Medellín48, os ceus paulistanos
também geraram numerosas publicações49 com enfoque similar e abriram
precedentes para projetos análogos em outras cidades. No segundo caso,
programas como o Mais Educação50 têm sido acompanhados de materiais

48
49

50

Ver referências bibliográficas
Ver Takyia (2009, p. 54). A seção Considerações Críticas sobre os CEUs apresenta
uma coleção de publicações que discutem o conceito e a implantação dos Centros
Educacionais Unificados.
O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e
regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério
da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular
na perspectiva da Educação Integral. As escolas das redes públicas de ensino
estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de
acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos
macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte
e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção
da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da
natureza e educação econômica.É válido salientar que segundo o decreto de número 7.083, de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Programa Mais Educação, nos
seguintes trechos destacados, percebe-se a importância dada aos equipamentos
culturais existentes na cidade: “Art. 1o III As atividades poderão ser desenvolvidas
dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele
sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso dos equipamentos públicos
e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais. Art. 2o São
princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais Educação: ii – a
constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de
educação integral, por meio da integração dos espaços escolares com equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques,
museus e cinemas.”
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institucionais de apoio que visam instrumentar as cidades participantes
a ampliar a percepção da relação entre a escola e equipamentos culturais
e recreativos vizinhos, bem como espaços públicos51 numa perspectiva
de descobrir novos ambientes de aprendizagem. No caso dos órgãos de
pesquisa, o cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação)52, produziu uma série de estudos que, através da articulação de aportes da sociologia urbana e da sociologia da educação, verificou como as intensas
desigualdades sociais metropolitanas, expressas no território da cidade,
se relacionam com a escola.
Apesar do assunto em comum, há uma divergência de pressupostos. O poder público e a discussão no campo da arquitetura entendem a
escola como agente transformador, contribuindo para uma melhoria da
qualidade de vida da população, oferecendo cultura e lazer, contornando
problemas sócio-territoriais. Já a pesquisa do cenpec analisa a perspectiva
inversa: a escola seria uma vítima, sujeita ao chamado efeito território. Isto
é, locais de alta vulnerabilidade social53, ausência de equipamentos sociais
de apoio, prejudicam não somente o estudo de seus alunos, como também
o completo funcionamento da escola. Uma vez que a instituição acaba
sobrecarregada por assumir a responsabilidade de remediar ausências de
serviços sociais, culturais, recreativos e de todos os significados que podem
ser apreendidos através da vivência do espaço público de qualidade, que
se faz ausente nessas regiões.
A ponderação dessa disparidade de visões introduz as tensões que
incidem sobre a relação entre a cidade e a escola, analisadas nesse capítulo.
O foco maior se debruçará sobre as maneiras pelas quais a escola vem
historicamente assumindo o papel de equipamento transformador. Esta
postura parece estar vinculada a um ideal de assistência social atrelado ao
equipamento educacional, verificado desde a origem dos parques infantis
até o Centro Educacional Unificado.

51

52

53

Ver faria, A. B. G. Territórios Educativos para a Educação Integral: a reinvenção
pedagógica dos espaços e tempos da escola e da cidade. Brasília: Ministério da
Educação; seb, v. Programa Mais Educação. Cadernos Pedagógicos, 2010.
O cenpec é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com 20 anos
de pesquisa na área de educação. Os trabalhos publicados pelo cenpec, bem
como o periódico “cadernos cenpec” são frequentemente citados por trabalhos
acadêmicos na área de educação.
O conceito de vulnerabilidade social analisado pela dissertação se baseia na descrição do trabalho do cenpec (2011:27): “Definimos vulnerabilidade social a partir de
Katzman (1999, 2000 e 2001) e da Fundação Seade (2006). Este conceito foi construído como uma alternativa às formas tradicionais de caracterização e medição da
pobreza, que tradicionalmente é aferida em função de uma linha de corte definida
por uma quantidade de renda monetária.O conceito de vulnerabilidade social se
refere às situações em que agentes ou instituições não dominam um conjunto amplo de recursos socialmente produzidos que lhes permitiriam fazer frente às forças
e circunstâncias da sociedade que determinam suas vidas; aproveitar as estruturas
de oportunidade criadas pelo mercado, Estado e pela sociedade; tomar decisões
voluntárias para satisfazer suas necessidades, desenvolver suas potencialidades
e realizar seus projetos.Sem esses recursos, agentes e instituições tornam-se
vulneráveis a riscos de naturezas diversas, como os econômicos, sociais, culturais,
ambientais, etc.
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Diversas prefeituras da
região metropolitana de São
Paulo passam a desenvolver
seu próprio modelo de CEU,
marcando a atuação do
poder público em bairros
periféricos de baixa renda ou
com pouca infraestrutura.
23. ceu José Saramago no
Bairro Santo Antônio em
Osasco. Projeto Ruy Ohtake.
24. ceu Sra. Zilda Arns
em Jd. Elvira em Osasco.
Projeto Ruy Ohtake.
25. ceu Presidente Dutra em
Guarulhos.
26. ceu Continental em
Guarulhos. Projeto de Luciani Arquitetos Associados.
Maquete eletrônica do projeto que deve ser inaugurado em 2012
27. ceu Sra. Regina Rocco
Casa no bairro Vila São
Pedro em São Bernardo do
Campo. Arq. Bia Goulart
28–30. ceu Pimentas,
Guarulhos. Biselli &
Katchborian
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[2.1] A escola como agente transformador do território
O arquiteto Alexandre Delijaicov, um dos autores do projeto da primeira
geração de Centros Educacionais Unificados em São Paulo, descreve o conceito de ceu como parte da lógica da construção da cidade:
Para começo de conversa, o argumento do ceu está ligado a uma arquite
tura que chamamos de arquitetura da cidade. Melhor dizendo, a arquitetura
dos espaços de propriedade pública da cidade. Não só os espaços de uso
público e coletivo (que podem ser de propriedade privada e de uso coletivo),
mas os empreendimentos públicos. Podemos definir três frentes: na primeira frente, estão os sistemas de redes integradas de infraestruturas urbanas e infraestruturas territoriais. Na segunda frente, os sistemas de redes de
equipamentos públicos municipais, isto é, os equipamentos que amparam
o cidadão desde as primeiras semanas de vida até a construção do seu caráter
filosófico e de seu ser político. Essa formação permite que o cidadão seja
um agente transformador do seu próprio lugar, já que a arquitetura que
nos interessa é a arquitetura do lugar, a construção de nosso endereço. Tais
equipamentos (do berçário à pós-graduação, o centro comunitário, a casa
de cultura) vão construir a constelação de redes, que formam um mosaico
dos espaços constituintes da cidade. A terceira frente é um espaço presente
em tudo: a habitação produzida pelo poder público municipal, vinculada
à(s) rede(s) de infraestruturas (…) Delijaicov [2011, p. 30].

Segundo Delijaicov, as escolas devem ser compreendidas como parte de um
conjunto maior de processos, de equipamentos e serviços a serem estruturados pelo poder público na produção da cidade e na garantia do bem estar
do cidadão. Pode-se verificar, através de Souza (2010, p. 32), que durante a
gestão da Prefeita Marta Suplicy, a percepção do ceu como parte de um
conjunto de estratégias estava presente. Havia a compreensão de que seria
necessária uma série de intervenções complementares ao Centro Educacional Unificado, para ampliação do caráter de estruturação dos bairros que
receberiam este equipamento. Estas intenções estariam sistematizadas
num documento intitulado Operação Urbana ceu, que indicava cinco
necessidades básicas para o raio de ação dos centros:
1. Melhoria das escolas do entorno
2. Canalização de córregos
3. Melhoria nas vias públicas (asfaltamento. sinalização e iluminação)
4. Redirecionamento de tráfego e transporte coletivo
5. Regularização de terrenos para a implantação dos ceus

Outros exemplos de termos e caracterizações aplicados na análise da relação de um ceu com a cidade o colocam em um papel de maior destaque
como é o caso da definição de André Takyia, um dos autores do projeto, que
descreve o ceu e a sua implantação como um Sistema de Ações, Sistema de
Objetos e Sistema de Engenharia que constrói o lugar (2009, p. 66-68). Isto
é, a soma de equipamentos e infraestrutura proveria os bairros periféricos
de um espaço de qualidade.
Em seu artigo, Bastos (2009) comenta que os ceus ainda acumulam
a função de catalisador urbano: inseridos em áreas de construções precárias,
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espera-se que sua presença exerça uma marca positiva no bairro, favorecendo melhorias.
Os autores do projeto utilizam também o termo condensador cultural54. A partir deste termo Reato (2011, p. 83-84) desenvolve uma comparação dos Centros Educacionais Unificados com os condensadores sociais
soviéticos, tais como os Clubes dos Trabalhadores, que era uma associação
cultural promovida pelo governo cujo intuito era eliminar as hierarquias
sociais a partir de um espaço que permitisse ao trabalhador o desenvolvimento do estudo e do lazer cultural e esportivo.
Os diferentes termos utilizados para a definição do potencial de diálogo de um centro educacional unificado com o existente, com o território,
variam de escala, de amplitude e de responsabilidade.
Dentro desse papel de agente transformador, ora dentro de uma
rede de intervenções, ora protagonizando o efeito de elemento central
estruturador, verificou-se que o conceito de Centro Educacional Unificado
parece tensionar as relações entre as unidades e escalas territoriais. Se por
um lado representa um complexo de equipamentos restrito a um lote, por
outro lado é aclamado pela sua capacidade de induzir urbanidade, seja
como uma praça (elemento estruturador urbano) que articula todo um
bairro, ou como um coletivo de “objetos técnicos” (takiya, 2009, p. 67)55
que traz para a periferia as qualidades típicas da cidade formal. O porte
desta edificação, a quantidade de serviços oferecidos, e sua relação enquanto equipamento integrante de uma rede eleva-o ainda a categoria de
equipamento metropolitano que equaliza relações de desigualdade social
na escala da cidade. Com base nessa reflexão inicial, passaremos agora a
analisar as diferentes escalas de intervenção urbana para a verificação de
sua qualidade transformadora.

[2.1.1] O lugar na cidade
Para a determinação dos locais onde seriam implantados os primeiros ceus
foi utilizado como parâmetro o Mapa de Exclusão/Inclusão Social da Cidade
de São Paulo do ano de 2000 desenvolvido pela Professora Aldaíza Sposati56,
que evidenciou a ausência nessas regiões da atuação do poder público. Os
estudos preliminares definiram as regiões em que a falta de espaços públicos
destinados à educação, cultura, esporte e lazer se intensificava. Foi previsto
também, conforme Souza (2010, p. 30), que os Centros Educacionais Unificados pudessem ser utilizados por toda a comunidade e não somente pelos
alunos matriculados nas unidades educacionais que os compunham.

54
55

56

Em entrevista à Luis Rosa para o portal virtual archi+ disponível em < http://www.
archplus.net/home/news/7,1-4918,1,0.html?referer=109 > Acesso em 10/11/2012
Takyia explica nessa passagem da página 67 quais foram as intenções por detrás do
conceito dos CEUs “A decisão de abranger um maior número de objetos técnicos a
ser construído foi no sentido de qualificar o endereço como um Lugar na cidade.”
Segundo Dória e Perez (2007, p. 110) este mapa foi realizado em uma parceria entre
o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (Nepsas-puc/sp), com o programa de Pesquisas em Geoprocessamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e
o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (Polis).
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Mapa 8
Exclusão/Inclusão Social
da Cidade de São Paulo
(2000) desenvolvido
pela Professora Aldaiza
Sposati

Este mapa complementa a percepção de que a alta vulnerabilidade
social das populações dos bairros periféricos representa uma falta de oportunidades, de serviços, mas também de características do espaço público
que podem ser encontrados na cidade formal. Com isso, a implantação
dos ceus, enquanto conjunto de equipamentos, visa trazer os atributos
da cidade formal (regiões de baixa vulnerabilidade social), na tentativa de
equalizar as diferenças expressas no território.
Uma verificação realizada através do mapeamento de equipamentos
culturais e educacionais na cidade de São Paulo reitera essa importância do
ceu, na escala da cidade. E revela ainda um novo tom a esse importante
dado: percebe-se que nas regiões carentes em que o ceu atua, ainda é possível verificar a presença das escolas (estaduais e municipais), no entanto,
os equipamentos de cultura são praticamente inexistentes nessas áreas.
Esse fato sublinha a importância do ceu enquanto complexo de equipamentos culturais e recreativos, para além dos atributos de um programa
tipicamente escolar.
Essa diferença de oferta de equipamentos culturais e espaços públicos
de qualidade que se verifica entre os bairros do centro e da periferia, foi alvo
da preocupação de Mário de Andrade já na década de 1930. A implantação
dos parques infantis nos bairros operários foi uma primeira tentativa de
equalizar as diferenças de qualidade de vida nas diferentes regiões de São
Paulo. No final da década de 1950 esse fenômeno de segregação espacial foi
cuidadosamente estudado, diagnosticado através das análises da sagmacs
(Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos
Sociais) sobre a Estrutura de Aglomeração Urbana da Cidade de São Paulo.
Esse estudo teria grande influência no pensamento da arquitetura educacional dentro da Comissão Executiva do Convênio Escolar e posteriormente
da Comissão de Construções Escolares. A seguir, verificamos a leitura do
território a partir destes dois momentos da história.

[2.1.2] Parques Infantis para a cidade
Carlos Augusto Niemeyer (2002, p. 63) denota a relação entre o parque
infantil e a urbanização da cidade ao rastrear a origem da sua proposta
dentro do poder público. O modelo de cidade europeia, que havia dominado
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Mapa 9
Comparação da
localização da rede
escolar municipal e
dos CEUs (2012)

• Escolas Municipais
• CEUs

Mapa 10
Comparação da
localização da rede
escolar estadual e
dos CEUs (2012)

• Escolas Estaduais
• CEUs
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Mapa 11
Comparação da
localização da rede de
equipamentos culturais
municipais e dos CEUs
(2012)

•
•

Equipamentos
culturais municipais
CEUs

O mapa elaborado por
Santos (2012) também
verifica a mesma
disparidade de oferta no
território ao comparar
os sescs, instituições
privadas que oferecem
serviços de cultura e lazer
abertas ao público, com
os CEUs.
Mapa 12
Comparação da
localização dos CEUs,
SESCs e principais
equipamentos
culturais (2012).
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o ideário urbanístico paulistano até o final da Primeira Guerra, começava a
ser substituído pelo modelo de cidade norte-americana. As obras de embelezamento da cidade não dariam conta da complexidade que surgia diante
de uma intensa industrialização, da urbanização acelerada e predatória
que acirrava os desequilíbrios sociais expressos no território. Como uma
maneira de corrigir os efeitos desse tipo de urbanização, já na década de
1920, Anhaia Mello iria propor um sistema geral de recreio. Preocupações com
o adensamento, a deterioração do espaço urbano e a qualidade das áreas
livres públicas exigiam, segundo Mello, o repensar da função do parque
urbano. Seu pensamento humanista e notoriamente progressista o faria ser
convidado para a organização do Departamento de Cultura. O primeiro
parque infantil – D. Pedro ii – seria implantado na sua gestão (1930-1931)
e seu discurso permitiria entrever uma participação direta na organização
do programa dos Parques Infantis:
O conceito de parque evoluiu. Não é mais o conceito puramente estético da
primeira fase da renascença do urbanismo: um tapete de relva, arbustos em
desenhos simétricos, tufos de árvores, o lago romântico para cisnes e para
o enlevo dos poetas. Cedo compreenderam os urbanistas que tais espaços
abertos bem podiam acumular as funções de reservatórios e filtros de ar
ou de pulmões das cidades, com outras mais úteis, mais necessárias e que
melhor correspondessem às exigências da cidade industrial moderna. Eles
agora destinam-se ao recreio ativo de todas as classes da população e de
todas as idades, desde a criança da idade pré-escolar até o adulto. O tapete
de relva transformou-se no playground, no playfield; o lago na piscina ou
no skatinpound. Mello (1929 apud niemeyer, 2002)57

A proposta dos Parques Infantis, a partir do Departamento de Cultura
sob a direção de Mário de Andrade (1935-1937), segundo Duarte (1985 p.
83), teve como meta a instalação de “53 parques em bairros de trabalho ou
de pobreza, imediações de escolas ou de fábricas, enfim onde pudessem
ser mais úteis socialmente” . Os locais foram identificados a partir de um
levantamento da Divisão de Documentação Social e Estatística do mesmo
departamento, comandada por Bruno Rudolfer e Sérgio Milliet, que mapeou os problemas da cidade quarteirão a quarteirão, identificando as
diversidades e os conflitos, que deveriam orientar as intervenções58. Pois o
encontro dos novos atores sociais no cenário urbano, com seus interesses e
visões tão distintos quanto antagônicos, já conferia diferentes possibilidades de apropriação dos lugares públicos, vindo a estabelecer uma geografia
da exclusão.
A criança, em suas necessidades e especificidades, foi a base para a
criação da rede de parques e a partir delas se pretendeu alcançar os pais,
a família e a comunidade. Fruto de um trabalho conjunto de sociólogos,
psicólogos e médicos e a partir das características socioculturais de cada
comunidade, estabeleceu-se o programa de atividades, buscando conciliar
as origens de cada grupo social, na época com forte presença das imi-

57
58

mello, Luiz Anhaia. Problemas de Urbanismo. Boletins do Instituto de Engenharia
no Brasil de São Paulo, 1929: 24.
Ibid., p.51
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grações, com as tradições brasileiras. “Mário de Andrade instituiu festas
infantis onde se cantavam e se representavam as canções populares e o
que de melhor o folclore do Brasil podia inspirar”. (duarte, 1985, p.34).
Assistência médica, psicológica e sociológica eram as atividades a serem
compartilhadas no âmbito do espaço escolar.
Os Parques infantis foram concebidos no âmbito de uma política
pública que entendia a cidade como o espaço das tensões políticas, econômicas, sociais e culturais, cuja dimensão se expressa no discurso de Mário
de Andrade no aniversário da cidade em 1936:
O que é a cidade de São Paulo? (…) Não existe propriamente uma São
Paulo, são várias as cidades de emergência que aqui existiram à beira do
Anhangabaú. Realmente o vilarejo do jesuíta de nada tem que o relacione
ao centro que cingiu o mundo no comércio do café. Nada tem a ver com
a garoenta cidade jurídica com o centro de irradiação aventureira que foi
buscar, no sertão, índio e esmeralda. Nada tem que ver finalmente a histórica cidade da independência, com a chaminezona de agora, dependente,
industrial, internacional. (…) E assim, quem queira ter um panorama
histórico de São Paulo não conseguirá mais que um rosário de cidades
sucessivas que no decorrer do tempo vieram pousar no mesmo bebedouro
do Anhangabaú. Americanamente, São Paulo sempre foi uma cidade incompleta.(…) Hoje, aniversariante, com os ouvidos do Brasil à escuta da
sua voz, São Paulo escolhe o mais jovem dos seus organismos culturais
para anunciar a sua terra natal que esse desequilíbrio está acabando e que
isto se dará pelo complemento de cultura do espírito. (…) São parques
infantis onde as crianças proletárias se socializam e vão aprendendo nos
brinquedos o cooperativismo e a consciência do homem social (…).59

O mapa esquemático a seguir mostra os parques existentes, parques em
construção e os parques projetados. Percebe-se a extensão da rede até os
bairros à época, chegando ao sul no bairro de Santo Amaro e a leste no
Tatuapé. Trata-se de um mapa apresentado em uma publicação do Departamento de Cultura, digitalizada pela Fundação Carlos Chagas60. A data
não foi encontrada, mas pela descrição dos dados de 1936 e pelo número
de parques representados, este mapa descreve a rede entre 1936 e 1938.
Na origem dos parques infantis, Mário de Andrade também vislumbrava uma possibilidade de quebrar a segregação espacial, atribuindo aos
parques um papel importante na estrutura urbana, pois seriam espaços
livres fundamentais para minimizar os efeitos do urbanismo tecnocrático e
rodoviarista, reforçando a dimensão humana para o planejamento da cidade.
A prioridade para a escolha dos terrenos recaiu mais na sua localização enquanto ponto estratégico para atingir os objetivos urbanos e

59
60

Discurso de Mário de Andrade irradiado pela “Hora do Brasil” no dia 25 de janeiro
de 1936, dentro das comemorações do aniversário da cidade (in: niemeyer, 2002).
Esse material apresenta a seguinte referência, conforme Fundação Carlos Chagas:
são paulo (cidade). Prefeitura Municipal. Secretaria de Educação e Cultura. Divisão
de Educação, Assistência e Recreio. Regulamento da divisão. Está disponibilizado
dentro de um dossiê dos parques infantis. Disponível em: http://www.fcc.org.br/
pesquisa/educacaoInfancia/EducacaoInfancia.abrirTopico.mtw?idTopico=3. Aceso
em 18/08/2012.
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Mapa 13
Parques Infantis (s/d, mas
é provável que represente
a rede entre 1936-1938)

pedagógicos, do que nas suas dimensões ou características topográficas,
assim foram selecionados terrenos tanto em novos loteamentos, como
em áreas residuais ou espaços livres consolidados, como praças e parques
públicos. Sua implantação, segundo Niemeyer (2002, p. 103) obedecia a
um planejamento que considerava fatores como densidade, demanda e
características socioeconômicas do lugar.
O Departamento de Cultura previa a articulação dos Parques Infantis
aos melhoramentos urbanos, pois existia um entrosamento envolvendo o
planejamento dos Parques Infantis com a Comissão do Plano da Cidade
como forma de fixar paisagens municipais dignas de preservação (Idem,
p.104). Os equipamentos deveriam ser como pontos focais importantes para
o enriquecimento da paisagem urbana. De fato, os parques infantis com seus
amplos espaços livres e arborizados ocupavam posições de destaque, ocupando toda uma quadra ou em grandes lotes de esquina revelando um forte
impacto visual. A área verde era de fato majoritária, no caso da unidade de
Santo Amaro, representativa desta fase de implantação do Departamento de
Cultura, cerca de 95% da área era destinada a atividades de lazer ao ar livre.
A rede de Parques Infantis, conforme Ramires (2008, 144) atingiria
mais de uma centena de unidades até a sua extinção em 1975, quando são
transformados em instituições e de ensino infantil regular (emeis).
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[2.1.3] O lugar do equipamento educacional nos estudos da SAGMACS
Contratada em 1956, pelo então prefeito Wladimir Toledo Piza, sagmacs61
funcionava sob o regime de uma Cooperativa de Técnicos que envolvia
profissionais das ciências sociais e da engenharia. O fato das ciências sociais estarem expressivamente representadas no corpo de pesquisadores já
demonstra a ênfase dada a fatores sociológicos em detrimento a uma mera
leitura quantitativa e estatística62.
O estudo foi forçosamente concluído, por parte do desinteresse da
administração seguinte63 sendo entregue em 1958, em forma de um relatório à Prefeitura de São Paulo, ao prefeito Adhemar de Barros. Mas apesar
desse fim e de não ter se constituído como plano, o estudo se tornou uma
grande referência que influenciaria o planejamento urbano paulistano e
teria grande influência inclusive na Comissão de Construções Escolares.
Esse estudo colocou como questão central a melhoria do nível de
vida da população através do equacionamento das ofertas de estruturas
no território. Entendendo por estruturas a instalação de infraestrutura de
transporte, comunicação, comércio, equipamentos sociais nas áreas de
habitação, saúde, esportes, educação e cultura. Grande ênfase é dada aos
equipamentos sociais, não somente como complementos, mas tão importantes quanto à infraestrutura, o que era uma novidade dentro da história
dos planos para a cidade.
Analisando os índices obtidos pela sagmacs, comparativamente
em relação às regiões centrais e periféricas, Como exemplo de aplicações
e leituras, foram escolhidas áreas de contraste como as equipadas regiões
centrais (na ausência dos mapas da região central foram utilizados índices
da região de pinheiros) e como exemplo das áreas mais periféricas como a região de São Miguel (Zona Leste). Percebe-se que em 1958 já havia a percepção
de que a população neste bairro Periférico estava em crescimento intenso.
Dentro da ideia de níveis coletivos de vida, encontra-se a análise do
acesso aos equipamentos culturais, escolares, escolares e esportivos. Novamente a situação de contraste se repente ao comparar um bairro central
com São Miguel Paulista.
A análise dos níveis coletivos de vida é complementada pelo índice
que atesta a presença de infraestrutura e de todos os complementos e servi-
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62
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A análise da Estrutura de Aglomeração Urbana foi realizada a partir da consulta das
seguintes referências: as cópias dos relatórios (04 volumes) e mapas entregues à
prefeitura de São Paulo como material resultante do estudo da sagmacs (103 mapas
digitalizados constam no acervo da biblioteca da fauusp cid. Universitária); a tese de
doutorado de Mário Caldeira “Arquitetura para educação: escolas públicas na cidade
de São Paulo (1934-1962)”; a dissertação de mestrado de Lucas Cestaro “A sagmacs e
o estudo da Estrutura Urbana de Aglomeração Paulistana”; a dissertação de mestrado
de Giórgia Figueiredo “Descontinuidades paulistanas: o conceito de estrutura nos
modelos de interpretação de São Paulo” além do livro organizado por Nadia Somekh
e Candido Malta Campos“ A Cidade que não pode parar: planos urbanísticos de São
Paulo no Século XX”.
Esta característica pode ser explicada pela presença Padre Lebret, fundador do
movimento francês Economie et Humanisme, à frente desta equipe.
Segundo Somekh (2002, p. 96) o Prefeito Adhemar de Barros não se interessou pela
iniciativa e, pouco antes da data marcada para a entrega oficial, consta ter afirmado:
“Entrega assim mesmo, já tem muita coisa, ninguém vai ler mesmo”.
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Gráfico 5
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Gráfico 6
sagmacs - Níveis
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Gráfico 7
sagmacs - Equipamentos
básicos e serviços
públicos
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ços conectam os equipamentos ao espaço urbano. Os resultados apresentam
o mesmo contraste.
Como se pode ver na leitura empreendida pela sagmacs, as desigualdades sociais diagnosticadas pelo estudo e o crescimento demográfico
constatado, são vistos como um problema de grandes proporções. Os argumentos se baseiam em projeções realistas sobre os desafios de prover igualmente à população em termos de equipamentos e infraestrutura e outras
articulações decorrentes da vida urbana, como os deslocamentos entre o
centro de trabalho e os locais de moradia. Sendo que o equipamento escolar
se encontra dentro de um contexto de busca de qualidade de vida urbana.
A descentralização administrativa é proposta, através da criação de
19 subdistritos, como subprefeituras, com conselhos distritais e orçamento
próprio, divididos em 83 subdistritos, conforme analisa (somekh, 2002).
Com isso, os centros secundários deveriam ser adequadamente equipados
para que, de fato, se resolvesse não somente as questões de congestionamento do centro da cidade monopolarizada e sim, se investisse na qualidade de vida urbana destes centros, equalizando a oferta de empregos,
equipamentos e infraestrutura nesta nova cidade descentralizada.
Sobre as projeções do crescimento demográfico, mostraram-se bem
próximas da realidade, tendo como números exemplares destas projeções
as estimativas de 7,5 milhões de habitantes para o ano de 1975 e de 10 milhões para o ano 2000. Estas estatísticas e o crescimento econômico previsto
acentuavam o caráter metropolitano de São Paulo, o congestionamento
no centro e identificação de uma periferia dispersa e desequipada, que
precisaria ser estruturada.
O plano ainda apontava a necessidade de oferecer diferentes tipos de
espaço de educação e cultura64, para além dos estabelecimentos escolares
dos três graus. Citando locais de reunião, museus, piscinas, áreas para prática de esporte. Esses diferentes espaços eram considerados equipamentos
de vizinhança da habitação. Os parques infantis são citados65 como equipamentos que deveriam ser numerosos e de pequeno porte.
A situação da rede de escolas municipais, naquele momento, demonstrava ainda um precário método de implantação. A ausência de dados
estatísticos precisos, conforme atesta o relatório da SAGMACS, reitera os
depoimentos dos professores que participaram da implantação da rede
nos anos 1950:

64

65

A recreação e a cultura exigem espaços e instalações de tipos muito diversos ( praças, parques ajardinados, obras de arte, conjuntos monumentais, locais de esporte,
grandes estádios, estabelecimentos escolares dos 3 graus, centros de pesquisa,
centros de reunião, de diversões, de cultura e de culto, museus, piscinas, paisagens
preservadas, bosques). (…) Quanto ao setor “habitação” é preciso prever o modo
de relações sociológicas dele decorrentes (…) está ligado aos locais e às formas
de trabalho, à dimensão das indústrias, à distribuição das lojas, dos mercados, aos
encontros culturais, de recreação, de vizinhança. (sagmacs: 1958: Parte v – seção
iii — p. 37).
Os parques infantis deveriam ser muito mais numerosos. É uma das necessidades
constantes da maior parte das unidades elementares. De acordo com os recursos
atuais, provavelmente os parques das unidades elementares deveriam dispor apenas do terreno e de um equipamento mínimo, e só os centros de unidades complexas disporiam de parques com árvores, equipamentos e assistência completos.
(sagmacs: 1958: Parte ii – seção ii – p. 113).
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Quanto à escola primária, a pesquisa não permitiu a avaliação precisa
das necessidades. Em primeiro lugar, por causa da imprecisão relativa
da estimativa da população. Em segundo, porque a aplicação das porcentagens da população em idade escolar para cada unidade revelou-se
insatisfatória. De modo geral foi observado por esse processo um excesso
de matrículas em relação à estimativa da população em idade escolar.
Assinalamos o problema da escola primária apenas quando havia falta
declarada de vagas nas escolas da unidade ou quando o número de matrículas era inferior ao calculado na base de 14% da população estimada.
(…) O esforço que está sendo realizado pela Prefeitura para a municipalização do ensino primário deve ser acentuado em vista do aumento
contínuo da população em ritmo elevado.

Constatando a ausência de locais de reunião e de bibliotecas públicas66
nos bairros periféricos, sugere-se que a escola, ainda que em um plano
emergencial, absorva parte das atribuições desses equipamentos ausentes:
Quanto ao local de reunião, a pesquisa mostrou uma grande deficiência,
sobretudo nas zonas em formação da periferia. Estes locais são necessários para várias finalidades. Reuniões de sociedades de amigos de bairros
ou outras entidades voltadas para a melhoria da unidade; reuniões de
sociedades e grupos locais especializados (recreativos, sociais, políticos);
festa de família para as quais a casa é muito pequena (casamentos e
outras festividades) festas locais.
(…) A solução econômica, já utilizada em vários países, é aproveitar as instalações das escolas primárias e secundárias para servir a
toda população fora do horário escolar (…). A utilização de instalações
escolares ainda que apresentando problemas de administração ou de
conservação das instalações, parece-nos, entretanto, a melhor solução. O
problema administrativo poderia eventualmente ser resolvido confiando
a administração dos locais de reunião ao serviço social local.

Nas análises da sagmacs pode-se dizer que os equipamentos públicos não
estão meramente locados dentro de uma lógica subordinada às demais infraestruturas urbanas. Estes são qualificados por seus serviços, pela sua inter-relação
no território e são vinculados, sobretudo, a um conceito de qualidade de vida.
Reiteram a necessidade de diferentes tipos de equipamentos sociais
e espaços públicos. Jardins e bosques, praças e centros de reunião, escolas
e parques infantis. A riqueza descritiva dos espaços e estruturas que compõem a vida urbana demonstra o respeito às diferentes dinâmicas, vivências
e escalas projetuais. No entanto, o último trecho destacado anuncia o fim
inevitável de uma compatibilização entre o ideal e o possível, dentro dos
hábitos do poder público: a escola assumiria o maior número de atribuições
em vistas de otimizar os investimentos nesse equipamento.

66

Quanto às bibliotecas públicas nota-se ainda uma grande centralização do equipamento no centro principal, muito pouco são as bibliotecas locais. Seria importante
prever bibliotecas públicas em dois níveis: nos centros das unidades secundárias
e nos centros terciários.
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[2.1.4] O urbanismo na Comissão de Construções Escolares
A Revista de Engenharia Municipal representa um rico relato sobre a estruturação da ação do setor público sobre o território, desde o final da década
de 1950 se estendendo ao começo da década de 1970 (interrompido entre
os anos de 1960 a 1969). A seguir foram comentadas as publicações que
contém os artigos mais expressivos acerca da discussão da relação entre o
equipamento público e a urbanização da cidade de São Paulo, em vistas de
oferecer um panorama da visão dos servidores públicos municipais nesses
anos. Havia uma relação muito forte entre o pensamento urbanístico e o
projeto de arquitetura e, aparentemente, uma integração entre os engenheiros municipais responsáveis pelo Departamento de Urbanismo e os arquitetos e engenheiros da Comissão Executiva do Convênio (se estendendo
a cece). Esse espaço institucionalizado e intersetorial foi responsável por
uma prolífica discussão que se mostra válida até os dias de hoje. Aponta
também a necessidade de integração entre as diferentes secretarias, de
maneira coerente com a integração de bases de dados, de diagnósticos,
bem como das disciplinas que possibilitam uma leitura integral da cidade
planejada e construída para o homem.

Engenharia Municipal, São Paulo, n.1, p.15-17, out; 1955
O primeiro número da Revista de Engenharia Municipal abre com o editorial assinado pelo engenheiro Walter Buff, explicitando as intenções da
Sociedade dos Engenheiros Municipais de São Paulo na publicação dessa
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revista. A ideia é que a revista represente, para além de um meio de divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela municipalidade, um espaço de
discussão proposto pelos engenheiros, arquitetos e técnicos envolvidos:
(…) permite ao técnico municipal expor em público as observações
adquiridas no exercício de suas funções especializadas, no sentido de
contribuir, com sua parcela, para o desenvolvimento das ciências e
aperfeiçoamento dos trabalhos públicos (…). Dará ampla noticia das
obras executadas ou a serem executadas, de estudos urbanísticos, de
melhoramentos públicos, informações, e outros assuntos que interessem aos munícipes. Apresentará, também, trabalhos assinados por
funcionários municipais, artigos de redação e comentários sobre a
vida de São Paulo.

Neste mesmo número, o arquiteto Julio Cesar Lacreta assina um artigo
intitulado Edifícios Educacionais e o Plano Diretor, em que critica a produção
do Convênio Escolar, menos pela sua arquitetura e sim, pela conivência
com um sistema de ensino retrógrado de “carteiras enfileiradas a guisa
de batalhão romano”. Discorre acerca das características da unidade de
vizinhança esquematizadas por Clarence Pery, com os ajustes realizados
por Anhaia Mello, que evidenciam a necessidade de organizar São Paulo
em unidades de vizinhança, subprefeituras. Alinhando o discurso com os
trabalhos desenvolvidos pela Comissão do Plano Diretor do Município
de São Paulo.
Dentre as inúmeras necessidades a serem atendidas, através dessa
nova organização do território, o autor destaca a melhoria das condições
de vida do operariado através da diminuição das horas de deslocamento
(vinculada a uma melhoria no sistema de transportes), e a diminuição do
crime, através de uma vida em comunidade.
O artigo é finalizado ressaltando o papel decisivo que assumirá a
escola parque, centro físico e social da comunidade. Mas propõe-se que
esta adquira um novo molde, face à limitação do espaço e a realidade das
unidades de vizinhança: a escola e o parque infantil deveriam dividir o
mesmo espaço para viabilizar a educação integral e, ao mesmo tempo,
otimizar a infraestrutura.
O arquiteto José Vicari assina o artigo Filosofia da Arquitetura Atual.
Afirma que o sentimento social da arquitetura de hoje afasta a obra do arquiteto e sua mente do “monumentalismo”, aproximando-o mais do estudo de
todos os edifícios essenciais à vida, à família, à educação espiritual e moral, à
saúde física, ao trabalho, etc. de modo a determinar dentro destas condições
as razões básicas da civilização, expressas pela estética e pela lógica teórica
e produtiva de um povo. Não se trataria mais de erigir monumentos a uma
civilização, mas sim construir um monumento da civilização com obras úteis
e necessárias ao Homem. Termina afirmando que ao “monumentalismo”,
substitui-se o Urbanismo.
Na revista também são publicadas fotos de algumas obras da Comissão Executiva do Convênio Escolar, destacadas pelo seu diretor Maury
Freitas Julião (que é também parte do Conselho de redação da revista ao lado
de Walter Buff e Serafim Trapé). São apresentadas fotos do Grupo Escolar
Pandiá Calógeras, localizado no alto da Moóca e uma foto da maquete do
Grupo Rural Alberto Torres, no Butantã.
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Engenharia Municipal, São Paulo, n.2, p.17-23, março; 1956
O engenheiro Maury Freitas Julião expõe as Atividades da Comissão de Construções Escolares. Esclarece que a Comissão Executiva de Construções Escolares sempre existiu, mas era confundida com o próprio convênio entre o
Governo do Estado e do Município, que a partir de dezembro de 1954 não
é mais prorrogado. Esclarece que a equipe em exercício é dividida em dois
grandes grupos: Planejamento e Execução.
Sobre a equipe de Planejamento, estaria desenvolvendo a pesquisa
de terrenos para Grupos Escolares, Ginásios, Parques, bibliotecas infantis,
bem como o planejamento dos próprios projetos. Destaca o estudo da unidade escolar definitiva que serviria para substituir as edificações clássicas
de concreto e tijolo. Essa tipologia seria de execução rápida e de menor
custo. Enquanto a equipe de Execução fiscaliza as obras. Outra atividade
da comissão seria o desenvolvimento dos galpões de emergência: “74 em
construção e 10 já entregues”.
A matéria é ilustrada por fotos dos seguintes edifícios:
Grupo Escolar da Vila Romana (Arq. Juvenal Waetge Junior)
Grupo Escolar de Vila Vera (Arq. Roberto Tibau)
Grupo Escolar do Canindé (Arq. C Pitombo)

Engenharia Municipal, São Paulo, n.7, p.1 e p.12, 1957
O editorial assinado pelo diretor Heitor Antônio Eiras Garcia, discorre sobre
a necessidade de São Paulo desenvolver uma disciplina urbanística frente
ao crescimento desordenado da cidade, pautado pela iniciativa privada. É
válido notar sua descrição do futuro de São Paulo como a sobreposição de
edificações sem áreas livres. A previsão de Garcia parece descrever o cenário
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que fará com que, anos depois, os parques infantis sejam transformados
em lotes públicos para a instalação de diversos tipos de equipamentos.
Se não houver um controle mais rigoroso e racional sobre as construções
particulares, e insistirmos na velha política de conceder a mais ampla
liberdade à Especulação imobiliária, à sobra de uma legislação um tanto
antiquada, que acontecerá a São Paulo?
Não é preciso possuir conhecimentos técnicos especializados em
Urbanismo para prever o triste panorama que a capital paulistana oferecerá
em breve: um compacto agrupamento de edificações, formando ruas, sem
praças ajardinadas, nem espaços livres destinados aos pulmões da Cidade
(…). Trata-se, isto sim, de uma necessidade decorrente da época atual, tanto
aqui como em qualquer outra parte do mundo, em que, dominando a máquina, o progresso tornou-se acelerado, voraz, capaz de extinguir os vestígios do passado, levando consigo a vegetação e cobrindo a terra viva com o
asfalto e enormes blocos de concreto armado. É preciso deter essa marcha
descontrolada, para que as cidades não se distanciem da escala humana.

Esta edição apresenta ainda o Anteprojeto de uma escola primária experimental, de autoria do Arq. Aluísio da Rocha Leão, que deverá ser discutido
no capítulo 3. Escola como tipologia arquitetônica.

Engenharia Municipal, São Paulo, n.10, p.5-11 e 38-39, 1958
O engenheiro Rogério Cesar de Andrade apresenta um ensaio intitulado São
Paulo e seus problemas, pela melhoria da vida urbana – uma sugestão, com base
em estudos sociológicos, propondo renovar o olhar sobre os problemas administrativos e urbanísticos da cidade. Trabalha os conceitos de comunidade e
convivência dos diferentes, tecendo larga explanação acerca da aglomeração
urbana paulistana (uma provável referência ao estudo da sagmacs). Reitera a
importância da escola pública como elemento primordial para a qualidade de
vida e convivência da comunidade. Para discutir os números e as densidades
favoráveis para as unidades de vizinhança e as demais estruturas da cidade,
utiliza o desenho da quadra que contém a atual Biblioteca Infanto-Juvenil Anne
Frank e uma Escola Municipal, para exemplificar a ideia da inserção urbana
dos equipamentos que servem as unidades de vizinhança. É notável perceber
que, dentro deste exemplo, a concentração de dois equipamentos na mesma
quadra é delicadamente diluída e incorporada à malha das ruas vizinhas,
com a criação de uma pequena praça entre os dois equipamentos. Os acessos
e controles dos equipamentos também se mantém individuais e autônomos.
Atualmente, este quarteirão não apresenta as ruas internas conforme
a publicação da rem, sendo praticamente todo envolto por muros que
separam as diferentes instituições que dividem essa área. Curiosamente
esta quadra foi alvo de polêmica em novembro de 2011. Gilberto Kassab
pretendia vender o lote para a iniciativa privada, visto que o terreno soma
cerca de 20.000 metros quadrados (o equivalente a três campos de futebol).
Seu valor estimado era de 250 milhões de reais. Apelidado pela vizinhança
de “quadrilátero da cultura”, abriga atualmente um posto de saúde, um
Centro de Apoio Psicossocial (Caps), uma unidade da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de São Paulo (apae-sp), uma creche, duas escolas,
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Figura 35
Biblioteca Infanto-Juvenil
Anne Frank recéminaugurada em 1955
[Projeto da Comissão de
Construções Escolares]
Figura 36
REM n.10 Implantação da
biblioteca

o Teatro Décio de Almeida Prado e a biblioteca Anne Frank. Segundo o
repórter Daniel Salles67.
O objetivo declarado da gestão municipal era tentar diminuir o déficit
de cerca de 120.000 vagas na rede de creches da cidade, que Kassab prometeu sanar em tempos de campanha eleitoral. A licitação seria regida pela
seguinte regra: a empresa que se comprometesse a construir o maior número
de unidades na periferia ficaria com a quadra do Itaim, na qual poderia erguer um empreendimento residencial ou comercial com até 60.000 metros
quadrados de área construída. A administração planejava dar o mesmo fim
a outras catorze propriedades públicas consideradas subutilizadas. Somadas,
elas poderiam resultar no surgimento de 500 creches, com capacidade para
até 80.000 crianças. Até o presente momento da pesquisa, o lote permanece
intacto e os equipamentos em funcionamento. No entanto o episódio reitera
a tendência administrativa e pragmática da gestão pública, privilegiando
números e déficits a patrimônios materiais, culturais e históricos.

67

In: Cidades. Revista Veja. Edição de 5 de novembro de 2011. Disponível em http://
vejasp.abril.com.br/materia/luta-por-terreno-itaim. Acesso em 16/02/2014
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Engenharia Municipal, São Paulo, n.13, p.1-36, abril maio e junho 1959
Com o prefeito Adhemar de Barros a Comissão de Construções Escolares
entrou num período novo. Essa edição é dedicada justamente à produção da
cce neste contexto. O editorial é assinado pelo novo diretor, Heitor Antônio
Eiras Garcia.
Há um resumo das obras realizadas, entre reformas em escolas antigas, novos grupos escolares, novos parques infantis, piscinas, compra de
ambulâncias e o endereço de todas as escolas-galpões de madeira.
A edição apresenta os seguintes projetos:
Núcleo educacional para crianças surdas
(Aluísio da Rocha Leão e Roberto Tibau)
Grupo Escolar de Cangaiba (Arq. Rubens Cardieri)
Grupo Escolar de Santo Amaro (Arq. Rubens F Azevedo)
Unidade de Assistência Alimentar Escolar (Arq. A. C. Pitombo)
Posto de Puericultura (Rubens F. Azevedo)
Piscinas: Moóca, Vila nova Manchester, Lins de Vasconcelos, Ipiranga
Grupo Escolar e Ginásio de São Miguel Paulista (Arq. R. Tibau A. C. Pitombo
e J. A. B. Arruda)
Parque infantil Ana Rosa (Arq. J. A. B. Arruda)
Colégio “Cidade de São Paulo”
Grupo Escolar Econômico (Paulo J. R. Rosa)

Há também dois breves textos em destaque – não assinados – remetendo
a um consenso que em tom de manifesto, sintetizam o posicionamento
dos engenheiros e arquitetos municipais sobre o planejamento urbano.
Em geral, clamam pela humanização das interpretações e intervenções
no espaço urbano:
(…) As ruas, avenidas e praças deverão constituir um só conjunto, previamente estudado, para proporcionar aos cidadãos o ‘habitat’ higiênico,
seguro, de convivência social agradável, onde possam trabalhar, morar
e circular com a segurança e a comodidade, a que tem direito como
criaturas humanas (…)

A influência do diagnóstico da cidade, realizado pela sagmacs, é claramente percebido através de outro trecho:
Que esperamos?
engenharia municipal, reconhecendo o interesse primordial de serem
postas em prática, o mais breve possível, algumas ideias manifestadas
pelo eminente Padre Lebret (…) pede vênia para lembrar aos nossos
homens de governo a conveniência de serem aprovados por leis, urgentemente, o zoneamento geral, o planejamento viário e a delimitação
dos distritos urbanos. Estes estudos já foram ultimados pelo Departamento de Urbanismo, da Prefeitura. Falta, apenas, convertê-los em leis
(…). Não será insensatez por parte do governo municipal protelar por
mais tempo a decretação dessas medidas administrativas, em prol da
ordenação racional da metrópole? Que esperamos?
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O artigo do arquiteto Paulo J. Rosa, Razões da Evolução da Arquitetura Escolar,
também denota o contato com o material produzido pela equipe de Lebret.
Pois articula uma crítica à arquitetura de monumentalidade histórica, em
favor da renovação do repertório formal que privilegie a funcionalidade e
a escala do homem. E a questão urbana é abordada destacando a necessidade de se pensar os caminhos que a criança faz até a escola. Ainda relata
a ausência de uma doutrina, sustentada por lei, plenamente consciente da
importância da escola no organismo urbano:
(…) o plano da cidade ou o plano urbanístico da cidade requer amplas
áreas de espaços abertos para a locação da escola. Para os jardins de infância deve haver um percurso mínimo a pé, para uma escola média, uma
distância média; para uma escola maior, uma distância maior, cujo máximo deve ser facilmente atingido e praticamente distribuído.
Sobre a unidade de residência e sua relação com os equipamentos
a solução ideal seria dotar esta unidade de um enraizado de caminhos
de pedestres de aspecto atrativo que leve o transeunte a um passeio
agradável e contemplativo. Assim ir a escola deve ser para a criança
um agradável passeio sem perigo, através de parques. Ainda mais, para
melhor solução do problema, estes caminhos devem ter ao seu lado ou
em determinados pontos, centros de atração comercial e estações de
diferentes meios de transporte que servem a comunidade.
De uma maneira geral a escola deverá estar em contato direto
com a vida e alegria da comunidade (…).

Nesta mesma edição o arquiteto Paulo J. Rosa descreve o processo de implantação de um projeto tipo chamado Grupo Escolar Econômico, desenvolvido
com o intuito de dinamizar o atendimento aos déficits. Em 1955 a Comissão
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Figuras 37–46
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de Construções Escolares, teria conseguido, por intermédio da Câmara Municipal, o uso de espaços livres dos arruamentos da Capital destinando parte
dessas áreas à construção de edifícios educacionais.
Por ordem da Superior Administração, em decorrência desse fato,
elaborou-se um programa de construção em larga escala e de execução
rápida e econômica, o que ocasionou os estudos do presente projeto que
“se baseia nos antigos modelos dos edifícios escolares de épocas anteriores,
procurando, entretanto, corrigir com recursos técnicos modernos, as insuficiências de insolação e iluminação daqueles edifícios”.
São consideradas unidades econômicas, pela simplicidade da construção
(sem estrutura de concreto armado), redução da área ao seu mínimo, tais como
administração, circulação e assistência médica-dentária, isentas de aparatos
construtivos de difícil conservação. Foram construídas desde princípios de
1956 e, até a data da publicação, constavam nos seguintes bairros: Vila Ema,
Jardim Japão, Jardim São Paulo, Saúde, Vila Jaguará, Capela do Socorro, Vila
Curuçá. Canindé, Vila Maria, Vila Diva, Vila Formosa, Vila Luzitana, Jardim
Penha, Cidade Dutra, Pirituba e Cidade Vargas.

Engenharia Municipal, São Paulo, n.14, p.7-9, julho, agosto e set. 1958
A edição apresenta a conferência pronunciada pelo Engenheiro José Amadei,
presidente do Convênio Escolar da Prefeitura de São Paulo, no auditório da
Biblioteca Municipal em Outubro de 1949. Relata que o segundo convênio
escolar, com o início da atuação da Comissão Executiva, encontrara uma rede
pública escolar com falta de vagas, edifícios alugados a serem substituídos e
ausência de estatísticas que comprovassem os reais déficits. As contas iniciais,
para o dimensionamento do número de novas edificações teria sido ainda
aumentado, pois foi necessário extinguir o oferecimento de três turnos por
instituição, deixando somente dois.

Engenharia Municipal, São Paulo, n.16, p.17-20, 31-32, jan, fev, mar. 1960;
O arquiteto Aluísio da Rocha Leão apresenta um estudo para uma tipologia
escolar pautada pela unidade da sala de aula como unidade fundamental
do projeto, em forma hexágono. Ressalta os pedagogos e princípios que
nortearam a solução adotada: Chaparède, John Dewey e W. Lay
Um artigo com o título Arquitetura também educa? revela a discussão
em torno dos projetos escolares dos Estados Unidos (as referências analisadas eram provenientes de Indiana, Michigan, Oklahoma e Texas), dentro do
gabinete da Comissão Executiva. Os projetos americanos teriam buscado o
ideal, uma vez que os educadores concluíam que se aprendia não somente
na sala de aula, mas também com o contato humano, com as experiências
em casa, parques e jardins, onde as crianças passam a maior parte de seu
tempo. Diante dessas conclusões, são discutidos alguns parâmetros para a
estruturação da rede escolar pública paulistana:
Escola ideal: deve ser construída em zona residencial e nas cercanias
de parques ou jardins públicos para facilitar as atividades recreativas e
esportivas das crianças. É importante haver flexibilidade da estrutura da
escola para acomodar as transformações do sistema educacional.
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Edifícios Térreos: as escolas devem ser instaladas em edifícios de apenas um pavimento. Facilitando a segurança contra incêndio, além de permitir
maior contato com a natureza. As salas devem servir para vários tipos de
atividades, devem dispor de áreas livres para abrigar recursos da nova técnica
de ensino, tais como rádios, fonógrafos ou projetores.
Iluminação: a luz é vital para o ambiente, aproveitando ao máximo
a luz natural. Isso implica em soluções arquitetônicas como corredores
amplos e paredes de vidro.
Novos ambientes: além de auditórios, clínicas médicas e refeitórios, as
novas escolas contam com salas de estar para professores e alunos, oferecendo
às crianças e funcionários conforto e bem estar em um sadio ambiente de
estudo, trabalho e recreação.

Engenharia Municipal, São Paulo, n.38, p.5 e 37-43, jan. FEV. 1969;
Oito anos depois, desde a última edição dedicada ao assunto da escola, essa
esse número apresenta a situação da Comissão de construções escolares
(Pref. C.E.), como órgão subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito.
Desde os tempos em que foi organizada, com o nome de Convênio Escolar, vem desenvolvendo intensa atividade na elaboração de projetos
escolares, esportivos e recreativos. Atualmente, conta com uma equipe de
seis arquitetos (Bolliger, chefe – Pitombo, Arruda, Azevedo, Rocha Leão
e C. Gati) e oito desenhistas, esses últimos chefiados por Benito Mangini.
O Presidente da Pref. C.E. é o Engenheiro Arruda Camargo. Apresentamos neste número dois projetos recentes elaborados naquela unidade: Casa de Cultura da Penha (de A.C. Pitombo) e Ginásio Esportivo
padrão rb. O primeiro ainda não construído, e o segundo já com algumas
unidades prontas e em funcionamento, integrando os Centros Educativos Recreacionais de Vila Maria e Vila Alpina.

Engenharia Municipal, São Paulo, n.46, p.1-20, 1970;
Nesta edição foram estudados os aspectos do pub referentes ao diagnóstico
e a análise das atividades culturais e recreativas, abrangendo recreação de
massas, áreas livres e esportes. Ao considerar os equipamentos e suas atividades como dado significativo para a estruturação do plano urbanístico,
percebe-se como o pub herda conceitos e métodos da sagmacs. Os dados
coletados atestam que a existência de uma rede física de equipamentos
é apenas um dos fatores necessários para que estes se potencializem no
território. Isto é, a dificuldade em gerenciar, prover estes espaços de programações e funcionários, ou seja, de promover o uso, levava a subutilização
desses espaços. Reiterando a insuficiência da sede física em equacionar,
apenas pela sua existência, as relações entre cidade, equipamento e usuário.
Uma vez que passam a ser anulados do cotidiano das comunidades, estes
equipamentos perdem seu significado para tanto para seus usuários, quanto
para o poder público, que já demonstra uma tendência natural a reduzir
custos na área de cultura e recreação. Este ciclo que se fecha, explica em
parte a crise que os ceus viriam a enfrentar nas décadas seguintes. A seguir,
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são listados alguns apontamentos de interesse dessa pesquisa, visto que
contribuem para a compreensão do cenário futuro de descontinuação da
produção de equipamentos públicos complementares aos educacionais:
•

A responsabilidade da Prefeitura Municipal em relação às atividades do setor de recreação, cultura e esportes é exercida através
das Secretarias de Educação e Cultura, Bem-Estar Social e Serviços
Municipais. Sendo que a Secretaria de Educação e Cultura tem
responsabilidade pelo funcionamento dos teatros, biblioteca, discotecas, planetário e divertimentos públicos em geral, além da
responsabilidade administrativa, executiva e de orientação dos
parques infantis. A Secretaria do Bem-Estar Social tem encargo
de auxiliar nas medidas que visem o incremento das atividades
esportivas e recreativas.

•

A rede de bibliotecas apresenta utilização insuficiente por serem
construídas isoladas, física e funcionalmente do sistema escolar.

•

Os teatros municipais tem falta de programação.

•

Sobre as Bibliotecas Infantis, em 1967 havia 20 funcionando e 3
fechadas pela falta de pessoal habilitado para dirigi-las. Em 1968
foram construídas mais duas.

•

Sobre os Parques Infantis, em 1967, havia 105 unidades em funcionamento. A faixa etária de 3 a 12 anos possui atendimento insatisfatório nos pis, principalmente em relação à faixa de 3-6 anos. As
pesquisas do pub mostravam que dos 105 parques infantis mantidos
pela Municipalidade, 71% representavam a porcentagem de parque
onde predominavam (90%) crianças de nível econômico muito baixo.
Registravam-se casos em que as crianças frequentavam o parque
por ser sua única fonte de alimento. Somente 29% das crianças que
frequentavam o parque eram de nível econômico médio e nenhuma
de nível alto. Apenas 24 parques foram utilizados por crianças que
não moravam nas proximidades. Dos 17 parques situados em bairros
de renda média e alta, 10 eram frequentados por crianças de nível
baixo, em grande parte filhos de empregadas domésticas. A maioria
da frequência (67%) era de crianças em idade de 3 a 6 anos.

•

Sobre os Centros Educacionais e Recreativos, que possuem ginásio,
piscina, vestiário e campos de futebol e basquete. Existiam 8 centros educacionais e recreativos localizados na Moóca, Pacaembu,
Vila Maria, Vila Manchester, Pirituba e Vila Alpina. O número
de inscrições era da ordem de 100.000, o que revela um índice de
2,0% em relação à população total do Município. Somente o Centro Educacional da Moóca, o primeiro a ser construído, contava
com 22.000 inscritos.

•

Centros Juvenis e Noturnos foram criados para atender a população operária de 12 a 21 anos, propiciando atividades recreativas
e, por meio delas, fornecendo a educação de base e orientação
social. Pelo que se pode depreender, foram instalados em parques
infantis de maneira improvisada. Existiam naquele momento
15 centros, com cerca de 1000 jovens, dos quais 80% com idade
entre 12 e 16 anos, o que representava 0,2% da população do
Município nessa faixa de idade e 0,1 % da população entre 12 e 19
anos. Constatava-se que a complexidade dos problemas socioe-
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conômicos, expressos no território, superava a capacidade de um
equipamento recreativo em atenuar os efeitos resultantes, tais
como a violência e a marginalização dos adolescentes:
A finalidade precípua dos centros não pôde, entretanto, ser atingida, por
não ter o problema, na sua abordagem, levado em consideração, entre
outras coisas, que a marginalização do adolescente não é consequência
da falta de recreação, mas da situação econômico social em que vive. Mais
recentemente fizeram-se propostas no sentido de equipar adequadamente
os centros, para uma programação mais específica de profissionalização.
No entanto, dada à falta de instalações apropriadas, é praticamente impossível aplicar esse plano. O uso múltiplo de um parque infantil só é
admissível se não interferir nas atividades ali normalmente desenvolvidas.
Seriam necessárias, portanto, instalações independentes e adequadas para
o tipo de atividade do centro juvenil noturno, que pudessem ser exercidas
no Centro Educacional e Recreativo.

[2.1.5] O lote
Através da rem, foi possível perceber que os órgãos municipais responsáveis
pelo planejamento da cidade e estruturação da rede de equipamentos públicos eram formados, em grande parte, por profissionais que reconheciam
a riqueza de variáveis que incidiam sobre a integração dos equipamentos
educacionais, culturais e recreativos no tecido urbano.
Para além das dificuldades referentes ao tamanho da metrópole,
ao crescimento das demandas e da falta de verbas, a dificuldade de desenvolvimento de políticas públicas que atuem no sentido das discussões
empreendidas pela rem refletem inúmeras condições e complexidades em
diferentes escalas. Podem ser problemas de gabinete, que incluem restrições
das atribuições destes órgãos ou a submissão desses profissionais a outras
instâncias mais bem posicionadas na hierarquia administrativa, como
também os reflexos do imbricado cenário político do país, particularmente
nos anos da ditadura. Limitações e incompreensões advêm, inclusive, da
visão política de um prefeito, como vimos anteriormente.
Mas através da leitura histórica e dos registros analisados constatouse a recorrência de um problema em particular que será discutido a seguir:
a falta de terrenos públicos. Este fator parece acometer de maneira decisiva
as relações entre o equipamento educacional e o território, nas diferentes
épocas estudadas pela pesquisa.
A escola e sua relação com a cidade, assim como e de maneira diretamente relacionada com a habitação68 necessita de uma vontade política e

68

Conforme argumenta Lizete Rubano, no artigo Habitação Social: temas da produção
contemporânea em favor de uma política de terras que regulamente a situação
fundiária, no sentido de colaborar para que projetos de habitação de interesse
social possam atender às demandas localizadas e para que os projetos consigam
estabelecer de fato, relações com as pré-existências. rubano, Lizete. Habitação
Social: temas da produção contemporânea. Arquitextos, 0.95.07 São Paulo, abr.
2008 . Vitruvius, Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.095/153 Acesso em: 20/11/2012.
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de legislações fundiárias que viabilizem o encontro do equipamento com a
demanda, tornando sua implantação acessível, conectada com os transportes e a infraestrutura urbana, potencializando-a enquanto espaço público.
No entanto, a pesquisa tem verificado as dificuldades enfrentadas
tanto pelo governo municipal, ao longo da história, quanto pelo governo
estadual, através da atuação do fde, conforme destacam Ferreira, Corrêa
e Mello (2006, p. 22).
Do ponto de vista da necessidade de novas vagas, a situação no Estado
repete o exemplo da cidade de São Paulo e se dá, como naquele caso,
predominantemente, por causa da implantação de novos conjuntos habitacionais ou áreas de invasão populacional, o que acarretara grandes
dificuldades para sua viabilização neste segundo caso.
Há regiões onde o atendimento é bastante dificultado pela falta
de terrenos passíveis de utilização e, dada a postura do Estado de não
desapropriar áreas particulares para a construção de suas obras, a situação torna-se crítica na região metropolitana, onde os terrenos públicos
são os primeiros a serem invadidos. A solução adotada em várias dessas
obras tem sido utilizar áreas remanescentes de terrenos de escolas construídas em blocos térreos na periferia da cidade nas décadas de 1970 e
1980, atualmente regiões bastante populosas. Recorreu-se, inclusive, à
demolição de algum bloco térreo, para permitir a construção de uma
nova escola em vários pavimentos, otimizando o terreno disponível e
permitindo o atendimento à demanda da região.

No caso do município, Caldeira (2006, p.95) relata que a dependência de
terrenos doados implicou em um sério prejuízo à atuação da Comissão
Executiva do Convênio Escolar:
Hoje é possível avaliar que a escolha dos locais onde deveriam ser construídas as escolas feitas pela ce do Convênio Escolar necessariamente
não correspondia a algum planejamento feito “a priori” como confirma
o depoimento de um dos seus membros mais ativos, o arquiteto Eduardo
Corona. Segundo ele, alguns dos terrenos utilizados para construção de
escolas eram doações. portanto não eram obtidos segundo um critério de
localização urbana planejada. E em alguns desses terrenos o projeto das
escolas, tal como era feito pela ce, não conseguia ser adaptado a contento.

Figura 47
Escola Estadual Honório
Monteiro no Jardim
Ângela.
Diferentes tipos de
ampliação no mesmo lote.
Ao fundo: instalações
adicionais da escola feita
pelo FDE. No primeiro plano
se vê uma “sala de aula de
lata” remanescente.
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A experiência de análise do território paulistano apontou que o segundo
convênio escolar, ainda que atualmente o vejamos consagrado na historiografia da arquitetura pela qualidade de suas edificações, não foi
suficiente enquanto estratégia de implantação de um serviço público.
O convênio ficou também muito distante do saneamento de déficits
de salas e aula que a população escolar da capital necessitava. Em uma
conferência realizada em 1949 intitulada “os problemas da escola”, e
somente publicada dez anos depois na revista de engenharia municipal
em um artigo do engenheiro José Amadei, a falta de bases para a estruturação de uma política pública acertada com as demandas sociais, se
torna ainda mais clara:
Penetremos agora no setor da edificação propriamente dita. Se de certo
modo pudemos fixar um número para as novas e necessárias edificações
para a escola primária, quer para atender os bairros onde ou não existem
escolas ou estas são insuficientes, onde localizá-las?
Não encontramos um censo escolar por bairros ou mesmo por
subdistritos ou delegacias de ensino, nem conseguimos reunir elementos para conhecer a intensidade do desenvolvimento desses bairros ou
sub-distritos.

As relações com o urbanismo, minuciosamente estudadas, dependiam do
respaldo de leis e políticas públicas que priorizassem a estruturação dessas
relações territoriais e não disponibilizasse, simplesmente, resquícios de
terrenos decorrentes dos projetos viários.
Essa questão da dificuldade de estruturação da rede por conta de falta
de terrenos públicos reaparece no depoimento de Celso Hahne, chefe da
Contabilidade da Comissão de Construções Escolares, que contabiliza os
feitos da Comissão de Construções escolares em 10 anos de funcionamento.
A comissão teria construído mais de 100 equipamentos na cidade:
Se mais não fez foi por falta de terrenos cujas desapropriações por motivos já conhecidos são demoradas o que obrigou algumas vezes a Comissão a recorrer à instalação de prédios em praças públicas (…). Atualmente
pretende-se a criação oficial do ensino municipal, o que reputamos prematuro por não poderem as finanças municipais arcarem com essas
despesas (…). Assim, duas alternativas se impõem: ou se fazem prédios
para eliminar o déficit, ou se paga o magistério e voltar-se-ia a situação
anterior, isto é, não mais teremos prédios decentes para que, neles seja
ministrado o ensino que a criança paulistana merece.
Aliás, é atribuição precípua do Estado, ministrar ensino e querer
que a Prefeitura assuma essa função, mesmo que correlatamente, é de
todo inoportuno no momento, a não ser que parte das rendas atuais
fossem transferidas para o Município, pois é sabido que dos tributos
pagos pelo paulistano, somente 8% cabe à prefeitura. Os restantes 92%
vão para os cofres do Estado e da União. (…) Queremos apenas mostrar
a inoportunidade dessa medida no momento, por questões financeiras,
de vez que o maior problema, ainda, na capital é o de falta de prédios
escolares. [hane, Celso. In: Convênio Escolar. Engenharia Municipal,
São Paulo, n.13, p.1-36, abril maio e junho 1959]
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No final do Convênio e início da Comissão de Construções Escolares a serviço da rede Municipal, escolas passam a ser implantadas em praças, não
por uma questão programática, mas por falta de terrenos.
A escassez de lotes públicos e a dificuldade da municipalidade regular
o uso do solo causou contínuas adaptações que terminaram por descaracterizar boa parte das generosas implantações dos equipamentos construídos
até a década de 1960. O caso da quadra onde se implantou um dos primeiros
parques infantis na cidade ilustra esse fenômeno de superotimização dos
lotes públicos.
Vemos a seguir uma praça do parque infantil de Santo Amaro (implantado na década de 1930) ser transformado em lote para implantação
do teatro na década de 50 e, posteriormente o mesmo lote abrigaria ainda
um equipamento de saúde. O mesmo foi verificado com parque infantil da
Vila Romana (atual emei Noemia Ippolito). A mesma praça abriga também
o Teatro Cacilda Becker bem como um Posto de Saúde (s/d).

Figuras 48 e 49
Planta e Implantação do
Parque Infantil de Santo
Amaro (década de 30)
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Figura 50
Desenho de Roberto
Tibau para o Teatro
Popular de Santo Amaro,
1952.
Este teatro foi construído
no lote do parque infantil de
Santo Amaro. Fonte: Takya:
2009,p. 98.
Figura 51
Foto aérea do quarteirão
em sua situação atual.
O teatro atualmente
se chama Teatro Paulo
Eiró e divide a quadra
originalmente destinada
ao parque infantil com o
Pronto-Socorro Municipal
Dr. José Sylvio de
Carvalho. Fonte: imagem
produzida pela autora a
partir da base de dados do
Google Earth.

[2.2] A escola como vitima
Se para entendermos a relação entre a cidade e a escola, retrocedermos
na história e compararmos os grupos escolares com as escolas públicas
contemporâneas, percebemos que a trajetória desse equipamento espelha
as dificuldades do crescimento das cidades brasileiras: prover qualidade só
foi possível enquanto o direito era restrito a poucos.
Os grupos escolares republicanos, entidades educacionais restritas à
elite, estavam implantadas em terrenos que foram estrategicamente escolhidos e os projetos judiciosamente desenvolvidos. A localização privilegiada,
ao lado de importantes edifícios públicos, no centro da cidade, garantia
sempre que os alunos percorressem e reconhecessem a cidade e suas instituições antes mesmo de chegar à escola. (…) Distinguia-se das residências, das
casas comerciais e dos demais edifícios que constituem a cidade, conforme
apontam Buffa e Pinto (2002, p. 43). A sua localização no tecido urbano
refletia o seu significado político.
Em contrapartida, na medida em que o acesso à educação pública
passa a ser uma obrigatoriedade e um serviço a ser disponibilizado às mas-
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sas, o conjunto de significados da escola muda, bem como sua relação com
o território:
Se antes as escolas ocupavam os terrenos mais visíveis e altos, passaram a
se instalar nas sobras dos loteamentos, naqueles terrenos que a obrigação
legal, formal, incluía em seu índice de áreas destinadas a equipamentos
públicos. Praças e escolas tornaram-se cada vez menos o símbolo de apropriação e presença do homem no território em contraposição à natureza,
mas o retrato de uma sociedade que considera a criança parte da sucata
industrial que se aproveita ou não na produção futura, desde que ela não
se oxide enquanto cresce. Se isso acontecer, ela deixa de ser criança e
passa à categoria de menor, objeto mais insignificante do que a criança.
Criança dos bairros de periferia, candidata permanente à condição
de menor, recebe professor, escola e merenda de acordo com a distribuição desigual dos direitos na sociedade. (…)
O espaço escolar não poderia ser outro: desinteressante, frio, padronizado e padronizador, na forma e na organização as salas, fechando
as crianças para o mundo, policiando-as, disciplinando-as. [Mayumi de
Souza Lima (1989, p.38)]

A fala de Mayumi, até mesmo a atribuição dos primeiros parques infantis
reflete os desafios impostos à escola, que vão muito além da atividade educacional. Uma vez que a escola é um dos poucos equipamentos que chega a
bairros longínquos, em territórios informais. A escola também desempenha
uma série de serviços de assistência social.
Antonio Nóvoa69, educador português, tem apresentado uma série
de estudos sobre as atribuições da escola contemporânea, chegando ao
conceito de escola transbordante, uma vez que a instituição parece carregar
um excesso de funções sociais:
É fácil enunciar, propositadamente sem qualquer ordem, algumas destas
missões: a protecção do ambiente, a preservação do património cultural,
o combate à droga e à toxicodependência, a educação para a saúde e a
educação sexual, a preparação para lidar com situações de emergência, a
promoção de comportamentos saudáveis, a educação alimentar, a educação para o consumo, o combate aos maus tratos e à violência doméstica,
a educação para a cidadania, a prevenção da delinquência juvenil, etc.
Sem ignorar o papel da escola em muitas destas missões, será que elas
não devem ser assumidas primordialmente por outras instâncias sociais?
Será que não devemos responsabilizar as famílias, mas também as comunidades locais, as associações culturais, as entidades laborais, as igrejas,
os museus, as organizações científicas, os centros de saúde e os espaços
artísticos e desportivos pelo cumprimento de boa parte destas missões?
Não se trata de regressar ao debate sobre a relação escola-sociedade, mas
antes de promover a construção de um espaço público de educação, no
qual a escola tem o seu lugar, mas que não é um lugar hegemónico,
único, na educação das crianças e dos jovens.

69

nóvoa, António. Professores – imagens do futuro presente. Lisboa: educa, 2009.
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Cristiana dos Santos (2012, p. 6)70 desenvolve um trabalho que visa analisar a importância dos equipamentos culturais auxiliando a educação em
territórios com altos índices de vulnerabilidade social, no sentido de que
justamente, pela ausência destes, a escola estaria sobrecarregada e seriamente afetada por este fenômeno. Seu estudo complementa a interpretação
dos dados levantados pelo cenpec71
“A escola está isolada no território de alta vulnerabilidade”. Elas se tornam um “microcosmo do território”, pois concentram em seu ambiente
os problemas que atingem a todo o entorno. Principal equipamento
público de referência, ela é tomada pelos outros problemas sociais que
atingem a região, já que nestes territórios há uma “baixa cobertura de
equipamentos públicos que visam garantir direitos sociais”. A escola
responde pelas demandas sociais mesmo sem poder fazê-lo de forma
satisfatória. (Idem, 2012, p.6)

[2.3] Considerações sobre o capítulo
A necessidade de compreender e interpretar os possíveis significados da escola como um indutor de urbanidade, levou-nos à perscrutação apresentada.
Este conceito admite a escola como parte de uma rede, dentro de um
sistema de infraestruturas cuja eficiência se dá pela somatória das funções.
Desse modo, a qualidade de vida resultaria da afinada interação entre esses
sistemas, visando garantir a oferta de serviços proporcional à demanda,
complementada por uma generosa rede de espaços públicos.
Aparentemente, o equacionamento numérico dos sistemas seria o
desafio do poder público planejador. Cabendo à arquitetura, respaldá-los
com proposições de qualidade. Uma abordagem matemática e eficiente para
resolver a questão educacional e a ausência de equipamentos sociais democraticamente distribuídos no território. Os problemas da cidade estariam circunscritos no trabalho de equalizar a rede homogeneamente pelo território.
Mas é justamente a figura de linguagem mosaico – que pressupõe a
somatória de fragmentos – utilizada para definir a integração dessas redes,
que denota um indício dos problemas decorrentes deste raciocínio.
A cidade interpretada como a interação entre sistemas, não considera a importância das transições, da imprevisibilidade da apropriação

70
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O trabalho foi consultado através de artigo publicado com o resumo dos principais
resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica produzida entre os anos de 2011
e 2012, a partir de um projeto do desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles de
São Paulo, intitulado “Metrópole, Desigualdades Sócio – Espaciais e Governança
Urbana: Análise Comparada do caso de São Paulo”. A pesquisa chama-se organização social do território e desigualdades de oportunidades educativas
no município de são paulo: políticas educacionais de inclusão e acesso a
equipamentos culturais. Foi desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. O artigo está disponível em < http://www.pucsp.br/iniciacaocientifica/
artigos-premiados-21ed/CRISTIANA-PERISCINOTTO-MARTIN-DOS-SANTOS.
pdf > acesso em 20/01/2014.
Érnica, M.; Batista, A. Informe de Pesquisa nº3 – Educação em territórios de alta
vulnerabilidade social na metrópole: um caso na periferia de São Paulo. CENPEC.
São Paulo, 2011
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dos espaços, da espontaneidade. E também, pela escala da visão topdown
planificadora, torna-se difícil incorporar a multiplicidade de demandas
que garantem a qualidade de vida urbana.
Planejar na escala do cidadão tornou-se uma tarefa cada vez mais
difícil, dentro da escala dos problemas da metrópole. O editorial de Eiras
Garcia (rem n.7) já percebe a perda da escala humana na cidade a partir
de uma visão de progresso que dominaria a máquina pública, diante da
dificuldade de mediar os interesses da iniciativa privada na ocupação do
território.
A sagmacs, no entanto, se utilizava de parâmetros que denotavam
uma compreensão da escala humana e da vivência cotidiana da cidade a
partir da diversidade de equipamentos que se relacionavam em minuciosas
escalas e rotinas com os diferentes agentes na estruturação do território.
Até mesmo os sistemas de infraestrutura, os fluxos e deslocamentos dos
habitantes, a oferta de empregos dentre outros parâmetros sociológicos
que eram movidos para a análise dos grandes sistemas descortinavam uma
complexidade muito maior para o diagnóstico. Porém, essa complexidade
interpretativa, parecia não caber dentro da estrutura organizacional e do
raciocínio pragmático do poder público, o que dificultou a transformação
das análises da sagmacs em planos e leis.
A história das escolas aponta para fenômeno similar. Até a década de
1950 a escola possuía um lugar de destaque na trama urbana, merecendo
uma série debates em torno da sua função dentro de um bairro, junto com
os demais equipamentos sociais.
A edição especial da rem dedicada à produção da Comissão de Construções Escolares72 ressalta os alunos como pedestres. O acesso à escola é
comentado como uma abordagem de escala diferenciada, sendo colocado
em pauta o problema da criança percorrer – a pé – distâncias razoáveis:
“jardins de infância devem estar à vista não devendo ultrapassar 300 metros
ou um quinto de milha; escola primária, entre 500 a 1200 metros.” São
utilizados termos como o “urbanismo escolar de uma cidade”.
Mas nessa própria edição vemos o encaminhamento que as discussões em torno do lugar da escola na cidade tomariam ao serem compatibilizadas com as estratégias de ação do poder público. Os déficits e a dificuldade em garantir terrenos e a contínua construção de espaços públicos na
cidade obrigam os arquitetos a elaborarem um plano de locar as escolas
nas praças públicas.
A dificuldade em transformar o que era antes uma área verde, de
acesso irrestrito em uma escola é descrita por Tibau:
(…) o arquiteto levou em conta o fato de tratar-se de uma construção a ser
colocada n’uma praça pública. Assim o edifício foi localizado de modo
a manter na medida do possível a integridade da área verde. A praça
atualmente é um local abandonado, onde existe um campo de futebol e
um galpão de madeira, foi organizada de maneira a funcionar como um
real centro de interesse e atividades recreativas da comunidade, dentro
das limitações impostas pela relativa falta de espaço.

72

Engenharia Municipal, São Paulo, n.13, p.1-36, abril maio e junho 1959.
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As contingências pautadas pelo poder público vão paulatinamente sendo
transformadas em pressupostos a serem absorvidos pelos projetos de arquitetura. O que favorece certa conformidade e a concentração de expectativas na eficiência dos aparatos técnicos (como parecem ser interpretados
os edifícios) em resolver boa parte das complexidades da vida nas cidades,
bem como a otimização dos serviços oferecidos. A escola é a maior vítima
da otimização.
Nas décadas subsequentes a situação se agravaria. A superutilização de terrenos públicos, a padronização dos projetos e a priorização de
investimentos no déficit da educação levou à situação que vimos o ceu
enfrentar: levar educação, cultura, recreação e vivência do espaço público
aos bairros da periferia.
De fato, o ceu rompe dinâmicas de exclusão social e acesso à qualidade de vida urbana na macroescala da cidade, mas, contraditoriamente,
não potencializa o diálogo com o seu entorno imediato, com o existente,
uma vez que não é capaz de romper os limites da unidade territorial que
lhe cabe dentro do sistema, isto é, não pode romper a condição de um
projeto circunstanciado em um lote.
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3

A escola como tipologia arquitetônica

O estudo da história da arquitetura educacional a partir das problematizações sobre o conceito de um Centro Educacional Unificado acabou por
incluir outras tipologias para além da escola, tais como as bibliotecas, os
parques infantis e os teatros. A relação entre equipamentos essencialmente
escolares e equipamentos complementares de cultura e recreação pode
ser observada desde o Convênio Escolar, sob uma perspectiva urbanística,
conforme visto anteriormente. Uma vez que a produção da Comissão entendia que a combinação desses equipamentos sociais de pequeno porte
deveria contribuir para a estruturação do espaço público e da qualidade
de vida nos bairros.
Mas os ceus inovariam ao representar um complexo de equipamentos, isto é, espaços de recreação, esporte, educação e cultura disponibilizados para alunos e comunidade, concomitantemente, dentro de um mesmo
conjunto arquitetônico.

Figura 52
Quadro Comparativo do
CEU com os demais
equipamentos produzidos
durante o Convênio
Escolar
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Para compreender a relação desta proposta com suas referências anteriores, a partir da estrutura analítica proposta pela dissertação, foi preciso
emparelhar a história da arquitetura com estudo dos processos relativos às
políticas públicas e a inserção urbana dos equipamentos sociais construídos
ao longo do recorte temporal analisado. A partir dessa leitura, a percepção do
ceu enquanto um complexo de equipamentos derivou para a constatação de
um processo de condominialização dos equipamentos, decorrente de um estreitamento de possibilidades favorecido pela evolução das políticas públicas
no âmbito da arquitetura educacional. Esse processo interferiria diretamente
na capacidade de diálogo do ceu com a cidade. Pois quando o mesmo lote
que abriga a escola, passa a conter o teatro, o balneário e a praça – programas
antes autônomos – o rigor e o controle do equipamento escolar podem ser
impostos ao conjunto de equipamentos, através de gestores e educadores
que queiram restringir o acesso por questões de segurança, por exemplo.
Independentemente de seus tempos, rotinas usuários, todos os diferentes
equipamentos passam a se encontrar restritos ao controle do portão escolar.
Por um lado, a qualidade dos equipamentos dos ceus em regiões
carentes, pode ser lida como uma inovação diante da ausência de políticas
públicas e intervenções que atuassem nesse território. Por outro lado, seu
programa revela afinidades com os tradicionais ambientes escolares e, ao
agregar diferentes programas ao escopo da escola, a solução adotada se
aproxima à tendência de otimização dos investimentos em infraestrutura,
verificados nos últimos 50 anos. A seguir apresenta-se, primeiramente, uma
breve exposição sobre o programa e sobre as percepções pessoais da autora
em visita ao ceu Navegantes. Dando continuidade à análise, são então
mobilizadas referências na história da arquitetura educacional para a verificação das possíveis continuidades ou rupturas com processos históricos,
que se representam num Centro Educacional Unificado.

[3.1] Conhecendo um ceu
O conjunto arquitetônico dos Centros Educacionais Unificados construídos
pela Prefeitura do Município de São Paulo entre 2002 e 200473 constitui-se
basicamente de cinco elementos, segundo Takiya (2009, p. 42).
•
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O bloco didático é o maior e domina a articulação dos demais ele-

Neste capítulo optou-se por trabalhar o conceito de Centro Educacional Unificado
a partir da sua versão original implantada durante a gestão de Marta Suplicy. Os
CEUs implantados na gestão seguinte se apresentam como uma revisão do projeto
que, embora aumente o número de edificações, não resultou em uma contribuição
para reformulação ou melhoria do projeto original. A nova proposta padrão prevê
cinco prédios de dois pavimentos com 41 salas de aula distribuídas por dois blocos
pedagógicos. um destinado ao Centro de Educação Infantil (cei, a creche) e Escola
Municipal de Educação Infantil (Emei) e outro para Escola Municipal de Educação
Fundamental (Emef) de acesso restrito aos alunos. Os conjuntos contêm ainda
edifício administrativo, bloco circular com cozinha, refeitório. biblioteca e centro
de iniciação em informática, além do bloco esportivo e cultural (Bec) com quadra
poliesportiva. E representando uma segunda etapa de implantação, teatro e salas
de dança.
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Figuras 53–58
Plantas e elevações de um
CEU padrão
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mentos pelas suas proporções. Possui 140m de comprimento por
21,80m de largura com dois pavimentos, e abriga principalmente as
atividades didáticas. O térreo é destinado ao ensino infantil (creche
com oito salas) e às atividades abertas à população, como biblioteca,
telecentro, cozinha padaria, além dos vestiários e sanitários. Nos dois
andares superiores estão as salas para o ensino fundamental e para
emei (com 10 salas), concentradas na parte central da laje, deixando
o espaço avarandado para o pátio. Toda a circulação desse bloco
é periférica e aberta, conformando um avarandado de 2,50m que
também se configura como um espaço de convivência. A circulação
vertical é feita por três escadas, uma em cada extremidade e uma
central, e um pequeno elevador externo para garantir a acessibilidade àqueles com alguma dificuldade.
•

O bloco da creche é na realidade um complemento, posto que parte
dela se encontra no bloco didático. Trata-se de, um edifício cilíndrico,
com 22,5m de diâmetro e um pavimento, com seis salas ambiente.

•

O bloco cultural e esportivo é um edifício paralelepípedo, com 45m
de comprimento por 21,80m de largura e quatro pavimentos. Abriga
o teatro com camarins, a sala de múltiplo uso, o foyer que é também um espaço expositivo, os ateliês de artes plásticas (3 salas), os
Estúdios de Música rádio e gravação, laboratórios de fotografia em
quatro salas e as salas do conselho gestor. Nesse bloco também se
encontra a quadra poliesportiva com vestiários e o salão de dança
e ginástica. É o bloco que concentra a maior parte dos serviços
abertos à comunidade.

•

Um conjunto de três piscinas, uma 25m de comprimento 12,5m,
outro 12,5m de comprimento por 12,5m, por último, 7,5m por
12,5m de largura formando o balneário.

•

Por último, duas Torres d´água, os reservatórios que completam o
conjunto edificado e se tornam marcos referenciais da paisagem
do entorno.

Estes elementos sofreram adequações às dimensões e condições topográficas
de cada terreno, mas sempre dispostos de modo a conformar uma praça
que os interligasse e que se constituísse como um espaço de convivência
aos usuários do ceu. Para aumentar as possibilidades de implantação, os
edifícios seguem uma modulação que permitiu a pré-fabricação em concreto
dos elementos estruturais.
Com este programa extenso, a ideia era que o novo equipamento suprisse toda a demanda básica por serviços públicos que um bairro pudesse
solicitar. Cada unidade foi pensada para atrair não só os seus quase 2.400
alunos, mas a comunidade circundante. Segundo dados da Secretaria, a cada
mês, cerca de 30 mil pessoas participam das atividades e/ ou usufruem da
estrutura e dos equipamentos de cada ceu. (dória; perez, 2007, p. 112).
Fica claro pelo desenho e pelo discurso de seus idealizadores, uma
intenção de se trazer para o interior do conjunto uma dinâmica urbana.
Para viabilizar um programa tão extenso, de grandes áreas construídas,
os ceus demandaram terrenos na faixa dos 12.000 a 14.000m2. Enquanto
escolas do fde ocupam em torno de 1.500 a 4.000m2 (lopes, 2011, p. 90).
Esses dados contribuem para compreendermos o impacto sua atribuição de
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CEU VILA CURUÇÁ

Figuras 59–62
Imagens dos pátios e
varandas do CEU
A extrema racionalização
do sistema estrutural e dos
componentes construtivos,
mesmo sob o rigor de
suas formas geométricas,
proporciona espaços
generosos, avarandados e
ambientes extremamente
humanizados.
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Figura 63
Esquema com as
diferentes implantações
para os primeiros
21 CEUs.

Figura 64
CEU São Mateus

intervenção urbana em áreas carentes, mas é preciso também ponderar que
a magnitude do programa, que exige terrenos de dimensões incompatíveis
com a estrutura fundiária característica das áreas de ocupação irregular.
Por ausência de terrenos livres e para minimizar desapropriações, muitos
dos ceus foram implantados em campos de futebol, que são raras áreas
de socialização das comunidades locais.
Por esse motivo, o ceu reafirma o pressuposto de uma ampliação
do significado de uma intervenção urbana, a partir de um equipamento
educacional. Para compreender esta expansão, até mesmo em dimensões
territoriais, é preciso avaliar a origem conceitual do Centro Educacional
Unificado. Segundo Alexandre Delijaicov74, foi o conceito de praça de equipamentos (pes), uma das principais bases do projeto dos ceus, no sentido
de prover de equipamentos e de um centro estruturador urbano, as regiões
de alta vulnerabilidade social nas regiões periféricas.
O projeto da Praça de Equipamentos Sociais foi desenvolvido durante o governo de Luiza Erundina (1989-1992). A conceituação da pes
está vinculada à orientação pedagógica de Paulo Freire, à época, Secretário
Municipal de Educação. Também teria grande influência dos conceitos de
cidade educadora, movimento que iniciara em Barcelona no início dos anos
1990, pontuando a valorização das contribuições e vivências da cidade numa
perspectiva de formação (e educação) do cidadão.
Lopes (2011, p.121) resume a praça de equipamentos como a ideia de
transformar cada subprefeitura em parte de uma rede urbana autônoma,
articulada às demais. Onde um dos distritos constituiria a sede, abrigando
uma praça central com o paço municipal (sede de uma subprefeitura), o teatro, a biblioteca, a creche, o restaurante popular, um espaço para plenárias,
dentre outros equipamentos, serviços e espaços que remetem a cultura e a
história local. Os outros distritos – em geral, cada subprefeitura agrega 2
a 3 distritos – abrigariam também suas praças de equipamentos, contudo
não teriam o subprefeito, mas sim um conselho gestor.
Se, por um lado a Praça de Equipamentos Sociais destaca a percepção
de um centro cívico, para além de um equipamento escolar, a ênfase para o

74

Em entrevista a Ana Lopes (2011).
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programa educacional dentro do conceito de praça de equipamentos – que
derivaria para um ceu – também pode ser compreendida como o resultado
da soma de experiências e particularidades do momento em que este projeto
foi desenvolvido. A edif, Departamento de Edificações, órgão responsável
pelo projeto da pes e posteriormente dos ceus, originou-se a partir do corpo
técnico e da cultura organizacional da Comissão de Construções Escolares.
Mayumi de Souza Lima, que à época era diretora da edif, também havia
trabalhado no fece e na conesp e desenvolvia uma consistente pesquisa
no campo das relações entre educação e cidade. A educação também contava com verbas disponíveis para a envergadura deste projeto, conforme
exposto no primeiro capítulo.
É interessante notar que os idealizadores dos ceus não queriam que,
enquanto escola, ele fosse entendido como uma unidade especial isolada,
privilegiada em relação às demais, por possuir uma infraestrutura sofisticada. Segundo Fernando de Almeida, ex-secretário da gestão de Marta
Suplicy, uma das grandes preocupações da fase de inicial de projeto dos
ceus era de que eles não se tornassem escolas-modelo, como no caso dos
cieps, em que houve uma priorização desses equipamentos em detrimento
aos demais componentes da rede escolar. (mascarenhas, 2006, p. 69)
Esse discurso se desenvolve em direção a uma autonomia dos diferentes espaços e serviços oferecidos pelo complexo, em relação à escola que ali
se encontra. Reforçando a ideia de que o ceu não seria uma escola especial,
modelo, e sim uma escola da rede que, por sua relação privilegiada com os
demais equipamentos e serviços do complexo, representaria um ponto de
convívio com as demais unidades, compartilhando a infraestrutura numa
lógica de rede em que o ceu é um nó. Essa intenção parece aproximar o
ceu a uma escola parque e não a uma unidade autossuficiente voltada para
o ensino em período integral. Essa percepção parece ser sustentada pelo
discurso de Maria Aparecida Perez, ex-secretária da educação da gestão de
Marta Suplicy:
“Os ceus nunca foram pensados como uma escola para funcionar em tempo
integral, ao contrário dos cieps, que possuía um caráter assistencialista
muito forte, havendo inclusive alojamento para alunos mais carentes, que
ficavam albergados” em entrevista à Mascarenhas (2006, p.69)

No entanto, percebe-se que escola, num ceu, não somente compartilha o
terreno com diferentes equipamentos, mas se mistura programaticamente
a eles. O bloco didático abriga os vestiários que viabilizam a ideia de um
balneário. A quadra, típico programa escolar, encontra-se associada ao teatro,
no bloco cultural. A biblioteca é também um espaço de encontro comunitário. A mistura dos equipamentos de cultura e recreação com o programa
escolar e a articulação desejada entre os ceus e as demais escolas da rede
parece afastá-lo do ideal de uma praça de equipamentos e de um uso mais
espontâneo da comunidade.
Lopes reitera o afastamento dos ceus de seu ideal de praça de equipamentos a partir da restrição de acesso e da vinculação programática da escola:
A ideia das Praças de Equipamentos sugeria um espaço central local, que
concentraria diversos serviços, marcando a presença do Poder Público em
cada região da cidade. Estas Praças seriam hierarquizadas, de modo a for-
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mar uma rede urbana autônoma dentro de cada Subprefeitura. Cada Distrito teria sua própria Praça estruturadora, articulada às demais. As Praças seriam abertas ao transito e uso, não contariam com barreiras físicas,
buscando constituir, assim, estruturas integradas ao entorno dos bairros.
Embora guiados pelo projeto das Praças de Equipamentos, os ceus tomaram um caminho bastante próprio, desviando-se do projeto de Paulo
Freire em seu principal conceito: o de ser uma Praça. Apesar de concentrarem equipamentos diversos num só conjunto, defendendo a ideia da
Cidade Educadora, os ceus não extrapolam os limites do equipamento
institucional, voltando-se para dentro de seus muros, com controle de
acesso e uso limitado a horários predeterminados. O acesso às piscinas
ou ao teatro, por exemplo, são geralmente restritos aos finais de semana
ou apenas aos matriculados na instituição nos horários de aulas. Em
resumo, as Praças de Equipamentos prometiam-se mais democráticas:
ao invés dos alunos emprestarem sua “escola” ao restante da comunidade, nos finais de semana, as escolas levariam seus alunos a utilizar os
equipamentos oferecidos pelas Praças.

[3.1.2] Visita ao ceu Navegantes
O ceu Navegantes está localizado próximo de áreas mananciais, na zona
sul da Capital, no Bairro Cantinho do Céu. Esse bairro recebeu recentemente um projeto de parque e de qualificação ambiental75 que contemplou a instalação de rede de coleta de esgotos e abastecimento de água,
drenagem de águas pluviais, realização de obras de contenção de encostas,
remoção de moradores em áreas de risco, melhoria do sistema viário para
pedestres e veículos e iluminação pública. Mas talvez o principal impacto
do primeiro trecho do projeto tenha sido a criação de áreas de lazer e de
espaços públicos de contemplação e recreação que valorizam a relação do
bairro com a represa.
O parque cantinho do ceu é uma novidade, mas ao mesmo tempo se
adapta em um contato delicado com as residências do entorno. As intervenções foram realizadas em consonância com as características da ocupação
informal, respeitando as preexistências, ao mesmo tempo que propõem
outras possibilidades de interpretação do espaço público na periferia.
A região é marcada por um tecido fragmentado, ruas e calçadas estreitas e praticamente nenhum tipo de equipamento ou espaço público além do
trecho 1 do parque. Nesse cenário de ausências, no entanto, foi constatada a
existência de ao menos duas escolas públicas em um raio de 1,5km a partir
do ceu. Mas são projetos pontuais, pouco integrados com entorno, gerando
alguma vivacidade pela presença cotidiana da comunidade escolar.
Os usuários do ceu Navegantes são provenientes de bairros da região:
Parque Residencial Cocaia, Cantinho do Céu, Grajaú, Jardim Eliana, Jardim
Lucélia e Jardim Prainha.

75

Conforme descreve alvim, Angélica Benatti. Direito à cidade e ao ambiente na
metrópole contemporânea. O projeto “Cantinho do Céu” na represa Billings, São
Paulo.Arquitextos, São Paulo, ano 12, n. 135.03, Vitruvius, jul. 2011 <http://www.
vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/4015.>
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Mapa 14
Localização dos CEUs
com destaque para o CEU
Navegantes (em verde)
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Mapa 15
CEU Navegantes
A linha verde destacada
corresponde à intervenção
de requalificação urbana
conhecida como Cantinho
do Céu (trecho 1)
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Figura 65
Foto aérea do CEU
Navegantes
Figura 66
Vista Panorâmica do
entorno do CEU
Navegantes
Figura 67
Vista Panorâmica da
implantação do CEU
Navegantes
A primeira mostra a
região do Cantinho do Céu
vista a partir do bloco
Cultural. A segunda (inferior)
mostra a vista para os
fundos do lote. As fotos
foram realizadas durante
uma visita guiada por Adolfo
Duarte, Coordenador do
Núcleo de Ação Cultural no
CEU Navegantes.
Figura 68
Foto trecho 1 do parque
Cantinho do Céu

A unidade foi visitada às vésperas de completar 10 anos em funcionamento. Suas instalações apresentavam-se em ótimo estado de conservação.
Praticamente nenhum sinal de depredação ou patologia construtiva foi
constatado durante a visita. Enquanto uma unidade escolar foi impressionante verificar a qualidade das salas de aula, a iluminação dos corredores
de acesso e a relação visual com o entorno. As escolhas dos materiais, os
detalhes e acabamentos refletem a experiência e sistematização projetual
do escritório público de arquitetura. Remetem a uma cultura construtiva
amadurecida desde as experiências do Convênio Escolar. Os caixilhos basculantes de ferro generosamente distribuídos, os materiais simples e resistentes criteriosamente modulados, a pavimentação impecável, tudo
pensado para a garantia da durabilidade. Os corredores avarandados do
bloco didático, de fato, tornam o ceu uma escola diferente, arejada, com
uma rica volumetria, expondo a vivacidade de seus alunos para a rua e para
a comunidade interna. É talvez um dos atributos arquitetônicos mais belos
do conjunto de edificações.
Bem equipado e utilizado simultaneamente para diferentes atividades, parecia uma escola indefectível. Talvez estivesse aí um problema:
o controle de acesso do ceu e as dinâmicas de seu funcionamento, tudo
parecia refletir exatamente o cotidiano de uma escola.
O que se pode verificar, através da visita é que, para além da inegável
qualidade arquitetônica dos espaços, dos equipamentos, não se pode confundir o ceu como uma área pública de acesso ilimitado, tampouco um
lugar de passagem, que se cruza para os deslocamentos cotidianos, oferecendo oportunidade a acontecimentos imprevisíveis e inusitados, que só a
cidade pode oferecer. Quando visitamos o Navegantes, pudemos aguardar
dentro da escola somente após nos identificarmos e confirmarmos o agendamento da visita. Não se pode entrar e sair livremente. A pesquisadora
Ana Lopes relata a dificuldade de acessar ao ceu Pera Marmelo (lopes,
2011, p. 103):
A chegada ao ceu foi recepcionada por um segurança incomodado com
as minhas fotos – até então, do entorno. Era um domingo e o ceu oferecia apresentações de teatro para a comunidade. Famílias fotografavam
seus filhos, poses no playground, em frente ao teatro, mas eu não fui
autorizada a sacar a minha câmera. Cerca de um mês antes eu havia solicitado autorização para visitar o equipamento. Fax oficial para o setor
de gestão, carta de apresentação da faculdade, cerca de três telefonemas
por semana e minha entrada seguia vetada. Cada telefonema significava
expor novamente toda a minha solicitação e o mesmo funcionário dizia
desconhecê-la. (…)
Apesar de não obter muito sucesso, algumas impressões puderam
ser absorvidas. Primeiro, surpreendeu-me a situação das piscinas. Um
deserto de reservatórios de água vazios às vésperas do verão. Segundo o
segurança, o complexo aquático estava fechado em função das chuvas.
Mais tarde, escutaria de usuários que faltavam médicos e salva-vidas.
Como ninguém da administração se dispôs a me explicar, ficaram as
possíveis razões.

Não se pode atestar que este problema ocorra em todos os ceus, podendo
o incidente estar vinculado ao fato da autora solicitar autorização para o
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Figura 69
Escola Estadual Irmã
Charlita fica na região do
CEU Navegantes.
Pode-se ver que a Escola
é composta de sucessivas
edificações. Os galpões
com telhado de duas
águas são do tipo “Padrão
Nakamura”, isto é, são as
chamadas Escolas de Lata
Estaduais com a estrutura
e os vedos metálicos. Este
padrão sofreu grande
crítica por conta de más
condições ambientais
(barulho e calor) [Ver
reportagem: filho, Fausto
Salvadori; persia, Mary.
Escolas de lata em sp não
têm padrão reconhecido.
Jornal Agora. Edição
07/04/2005. Disponível
em http://www1.folha.uol.
com.br/folha/educacao/
ult305u17295.shtml Acesso
em 20/02/2014
Figura 70
Parque Cantinho do Céu
Figura 71
Vista do Bloco didático do
CEU Navegantes a partir
da rua de acesso
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Figura 72
Circulação do pavimento
Térreo do Bloco Didático
Figura 73
Biblioteca
Figuras 74 e 75
Bloco da creche
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Figura 76
Circulação onde
acontecem atividades
da creche
Figura 77
Sala de Música
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Figuras 78 e 79
Acesso ao CEU
Navegantes
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registro fotográfico. No entanto ele denota que a relação com a cidade, pretendida pelo projeto, está extremamente fragilizada diante do controle do
portão. No momento de minha visita pude também observar que as dependências do ceu eram utilizadas em sua maioria pela comunidade escolar.
Outro indício da dificuldade de comunicação entre os espaços internos do complexo com a dinâmica da rua é o caso da pista de skate, típica de
espaços públicos abertos. No ceu Navegantes a pista encontra-se para dentro do lote o que estreita as possibilidades de uso espontâneo, sendo mais
utilizada em aulas de skate ou eventos promovidos pela equipe cultural.
Uma vez que concluímos que o Centro Educacional Unificado representa um condomínio de equipamentos, mostrou-se necessário compreender de que maneira esta tipologia se relaciona com as soluções anteriores.

[3.2] Analisando os elementos que compõem a escola através da historia
Como ponto de partida da análise da tipologia escolar, propõe-se retomar
o diagrama exposto por Artigas em Sobre Escolas (1970)
Dentro do recorte temporal representado por Artigas, destacam-se
o surgimento dos sanitários dentro da edificação educacional a partir de
1912 e a expansão do programa escolar a partir de 1940, sendo que as salas
de aula permanecem praticamente iguais.
O incremento no programa escolar denotado por Artigas é também
descrito por Oliveira (2007, p. 99), como consequência da atuação da Comissão Permanente. Foram introduzidas inovações no programa para além
das salas de aula e espaços administrativos, formando dois grupos de ambientes com novas funções pedagógicas. Uma de caráter higienista e outra
de formação social. Assim, passaram a fazer parte do programa dos grupos
escolares, principalmente na Capital, salas para a educadora sanitária e
para o gabinete médico e dentário, e também salas de Leitura, auditório e
ginásio equipados com vestiários. Nas plantas de Artigas vemos as salas de
dentista/educação sanitária, o galpão e a biblioteca, representando essas
duas funções. O galpão era onde aconteciam as atividades de recreação
e festas cívicas, que será parte importante do programa educacional nas
experiências seguintes.
O Grupo Escolar permaneceria então como a maior referência da
cultura escolar, conforme aponta Faria Filho e Vidal (2000, p. 27):
“A cultura escolar elaborada tendo como eixo articulador os grupos escolares atravessou o século xx, constituindo-se em referência básica para a
organização seriada das classes, para a utilização racionalizada do tempo
e dos espaços e para o controle sistemático do trabalho das professoras,
dentre outros aspectos. É, grosso modo, nesse e com referência a esse
caldo de cultura que ainda hoje se elaboram as reflexões pedagógicas,
mesmo aquelas que se representam, mais uma vez, como de costas para
o passado e antecipadoras de um futuro grandioso.”

As classes homogêneas, o regime seriado, a distribuição do programa detalhado por séries e horários (cinco horas diárias de aula, com intervalo de
trinta minutos) caracterizam essa instituição e remetem a um arquétipo
das estruturas escolares até hoje.
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Figuras 80 e 81
Diagrama da evolução
das plantas das escolas
elaborada por Artigas
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Sobre o incremento do programa escolar, este seria absorvido e aperfeiçoado durante o Convênio entre Estado e Município. Os quatro valores
sociais de Dewey – trabalho, artes, clubinhos e esportes – interpretados
por Helio Duarte, orientariam a adaptação da relação entre escola-parque
e escola-classe para o programa de escolas individuais, na cidade de São
Paulo. Este programa seria organizado em três funções:
•

ensino (salas de aula, museu escolar e biblioteca infantil e ginástica programada)

•

administração (suporte administrativo, serviços assistenciais e
zeladoria)

•

recreação (galpão para recreio e cinema educativo com palco para
dramatizações)

O programa e a sua concepção arquitetônica, refletia a absorção dos ideais
escolanovistas, mas também de um ideal de sociedade e de espaço urbano
democráticos, conforme sintetiza Janice Teodoro da Silva (2006, p. 46):
Uma ideia-mestra que presidiu os trabalhos do Convênio foi a negação
da escola-monumento, que vigorou até os anos 1940, e a afirmação da escola como equipamento típico da sociedade urbano-industrial. Essa nova
concepção de escola apresenta influências dos princípios da Escola Nova,
que pretendia formar um novo homem, capaz de entender e se adaptar a
uma sociedade industrial e tecnológica em transformação. Para isso, era
necessário construir uma escola com outros equipamentos e que partisse
de uma concepção de espaço renovada. A nova escola fundamentava-se,
também, em uma nova concepção de cidade, influenciada por princípios
socialistas ou social democratas. Na nova cidade imaginada por essa geração de arquitetos, todos seriam alfabetizados e escolarizados e iniciariam
seus estudos com igualdade de oportunidades rompendo com um passado
marcado pela diferenciação e exclusão sociais. Neste sentido, a escola se
tornaria parte de um espaço público mais democrático e expressão de
uma nova sociedade. Os edifícios escolares deveriam se caracterizar pela
simplicidade das formas, pelo tamanho moderado e incorporar jardins a
uma disposição horizontal do prédio, sem que este se destacasse demais na
paisagem urbana. Esta tipologia devia garantir que o volume da edificação
estivesse mais em consonância com as dimensões humanas do que com a
monumentalidade, que passou a ser vista como típica de uma sociedade
excessivamente hierarquizada.

A análise da célula fundamental da unidade escolar – a sala de aula – a partir da produção do Convênio, revela a humanização do ambiente através
da ampliação das janelas e da relação com o ambiente externo, tenta-se
romper com a ideia de “sala estática” com fileiras de cadeiras e hierarquia
entre alunos e professor através da disposição do mobiliário pressupondo
atividades variadas e colaborativas.
A sala de aula, no entanto, atesta permanências verificadas nas suas
proporções. Os primeiros grupos escolares apresentam salas com 9,5 × 7m,
os grupos construídos a partir da comissão permanente, bem como aqueles
produzidos pelo Convênio Escolar, apresentam salas que tem em média
8 × 6m. A partir da racionalização do projeto com a conesp, herdados
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Figura 82
Diagrama demonstrando
a diferença entre a sala de
aula tradicional e a sala de
aula proposta por Helio
Duarte para o Convênio
Escolar.
As salas de aula deixam
de ser apenas espaços,
passando a ser analisadas
como ambientes.
Figura 83
Diagrama demonstrando
a ventilação cruzada das
salas de aula.
Outro importante aspecto
desenvolvido nos projetos
do Convênio, bem como a
ampliação dos corredores,
qualificando o espaço de
circulação.
Figura 84
Croquis de Aluisio da
Rocha Leão para a Escola
Primária Experimental
Demonstram a ideia de
rapidez e facilidade de
construção através de uma
unidade fundamental e
autônoma + Sala de aula
+ jardim que poderia ser
acoplada de diferentes
maneiras, para diferentes
demandas. Complementada
por marquises que
qualificam o espaço livre
que dariam identidade e
coerência ao conjunto.
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pela FDE, a modulação estrutural pré-fabricada dita a proporção das salas
de 7,20m × 7,20m.
O arquiteto Aluísio da Rocha Leão produziu dois estudos, entre poucos
que se concentraram na questão da sala de aula e nas suas relações com os
demais espaços escolares. Propôs, através de sala de aula em forma de anfiteatro, um sistema associativo de salas e pátios, formando o corpo da escola.
De um modo geral, na produção referente ao Convênio Escolar é
possível reconhecer um léxico formal (caldeira, 2005, p. 64). Verificamse na produção do Convênio, variações das combinações das soluções-tipo
para salas de aula, circulação vertical, cobertura do galpão, associação de
sanitários e palco, as quais permitiram o projeto e a execução das obras
dentro de uma velocidade e escala demandadas pelo poder público.

Figuras 85 e 86
Ante projeto de uma
escola de Aluísio da
Rocha Leão
Três anos depois, Aluisio
volta a publicar um estudo
sobre as salas em forma
de anfiteatro. “O corredor
decorrente desta forma
permite que estes não
se tornem monótonos e
escuros.”
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Nas versões padronizadas, há simplificação dessas formas e associações. Os programas de ensino e administração se resolvem em um mesmo
bloco de geometria mais rígida, sendo que o galpão (pátio coberto) ainda
possui um volume próprio destacado.
Para terrenos muito diminutos ou para otimização de terrenos em
escolas com o programa muito extenso, o tradicional galpão é incorporado
ao volume principal. sob o pavimento das salas de aula.
As experiências subsequentes serão influenciadas por projetos paradigmáticos produzidos a partir do page, particularmente durante o período de atuação do ipesp no financiamento da construção da rede estadual.
Arquitetos como Vilanova Artigas transformam o galpão (equivalente ao
pátio ou recreio coberto) em um espaço estratégico, poético, que se dilui
aos demais ambientes da escola.
Segundo Buffa e Pinto (2002, p. 139) o pátio, os corredores e demais
elementos projetuais expressam o partido nitidamente moderno, que tem
como referência máxima a cidade:
Os corredores outrora confinados, estreitos e pouco iluminados transformam-se em ruas, largas e ventiladas, que permitem uma grande visualização dos espaços que compõem a escola. Ao longo delas, distribuem-se
equipamentos tipicamente urbanos como pequenos nichos de estar e
bancos. Ocupando lugar de destaque e articulando todos os espaços das
escolas, encontra-se o pátio, praça de encontro e lazer. Ao seu redor, às
vezes em planos elevados, localizam-se os espaços de maior privacidade
como salas de aula, salas para a administração implantadas sempre
ao longo das ruas de circulação. A fluidez de circulação nesses espaços
é evidente e sua continuidade é privilegiada pela solução de ruas em
substituição a corredores e pátios articuladores
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Figura 87
Diagrama desenvolvido
a partir das formas
recorrentes atribuídas
ao programa das escolas
do Convênio Escolar,
segundo Caldeira (2005,
p. 64).
Figuras 88 e 89
Escola Municipal de
Vila Curuçá e Escola
Agrupada de Vila
Formosa (Projeto Padrão
Econômico)
A simplificação do programa
das escolas padronizadas
adota dois blocos tipo: o
corpo principal da escola e o
galpão coberto com o palco
para a apresentação.

Figuras 90 e 91
Escola Estadual Nossa
Senhora da Penha.
Projeto de Eduardo
Corona.
EE Nossa Senhora da
Penha, projeto de Eduardo
Corona. O extenso
programa inclui, além
do programa tradicional,
auditório, piscina,
laboratórios e salas
ambiente para disciplinas
específicas. O recreio
coberto localiza-se no
térreo do bloco em U de
três pavimentos sobre
pilotis. Um volume de dois
pavimentos articula o U ao
bloco do auditório.
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Figura 92
Projeto para Grupo
Escolar publicado na
Revista Acrópole.
Pequena escola com seis
salas de aula, cozinha e
distribuição. palco com
camarins vinculado ao pátio
coberto com dupla função
pátio/refeitório. Apresenta
sala para médico e dentista,
além das salas da secretaria
e diretoria.

Figuras 93 e 94
Ginásio de Itanhaem,
1959 / Ginásio de
Guarulhos, 1960 –
Vilanova Artigas e Carlos
Cascaldi.
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Esse procedimento projetual ocorre junto à fusão dos elementos estruturais,
em que a grande e única cobertura, seus pilares e vigas conformam um
organismo único que abriga todos os ambientes escolares. A consolidação
da escola como um volume único pode ser vista como uma característica
das escolas mais inovadoras dentro da produção do PAGE e também como
um importante marco projetual para a cultura arquitetônica paulista, conforme destaca Valentim (2003, p. 353).
Nas escolas se vê a primazia da construção no desenvolvimento do projeto,
da estrutura com definidora da forma, da realização do volume único. Arquitetura que impressiona e comove pela aguda coerência, uma coerência
estrutural da qual o edifício depende para existir

Esses projetos teriam grande impacto na concepção da escola, até mesmo
dentro das limitações impostas pelas versões mais pragmáticas e padronizadas do fece, que viriam a encontrar um cenário que exigia a redução de
custos e a construção em escala.
Um terço dos projetos produzidos pelo fece era padronizado, segundo Mello (2012), sendo os demais projetos terceirizados a arquitetos.
Analisando o padrão 589, o mais construído na cidade de São Paulo (cerca
de 12 unidades) é possível rastrear alguns pontos em comum. Essas relações
se dão mais do ponto de vista da interpretação do programa, do que da
concepção estrutural. Uma vez que nas soluções padronizadas e econômicas,
as unidades estruturais tenham sido desenvolvidas dentro da limitação dos
padrões convencionais de baixo custo, isto é, pode-se ler individualmente,
pilares vigas e lajes e todos estes tem dimensões tradicionais, moduladas
e de pequeno porte. Mas o projeto padrão também apresenta como característica de otimização das áreas da escola, a integração do programa
escolar dentro de um único volume e o pátio coberto que ao mesmo tempo
articula as circulações do pavimento inferior e confere um espaço generoso
ao acesso da escola. As contingências orçamentárias e a necessidade de se
adaptar a terrenos de pequeno porte encaminham essa resolução espacial.
O volume único e o pátio como elemento central, também pode
ser observado em obras como a de Paulo Mendes da Rocha para a Escola
Estadual Presidente Roosevelt, na Liberdade. Projeto desenvolvido para o
fece, em 1969, leva a concepção de volume único ao extremo. Sendo uma
escola de grande porte, com quase trinta salas de aula, uma quadra também
é incorporada ao grande vão interno, junto ao pátio. Todos os ambientes
escolares acontecem sob a grande cobertura. Os acessos e a relação dos níveis também conferem sutilezas ao percurso cotidiano, criando passarelas,
rampas e circulações que extrapolam o sentido convencional dos corredores
e entradas. No entanto esta unidade atesta também a necessidade de otimização dos investimentos e atendimento aos déficits, sendo uma escola
expressivamente grande, com uma comunidade escolar numerosa.
Os rumos tomados pela arquitetura educacional paulista, a partir
de 1971, se agravam em duros desafios. O prenúncio dessa situação pode
ser observado pela proposta desenvolvida pelo fece dentro de um plano
de emergência de 1969.
O plano previa a construção de 4000 metros quadrados num total de
45 dias em sete pontos distintos do município de São Paulo. Seriam módulos
de sala de aula anexados às edificações existentes.
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Figuras 95 e 96
Desenhos do Padrão 589
– fece
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Figuras 97, 98, 99 e 100
EE Presidente Roosevelt,
de Paulo Mendes da
Rocha
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Figuras 101, 102 e 103
Ampliações Escolares –
Plano de Emergência do
FECE
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A solução técnica encontrada pelos arquitetos Flávio Mindlin Guimarães e Roberto Loeb, tornava independente as fases de construção, o
que era compatível com o reduzido tempo disponível. Representa talvez, a
possibilidade mais pragmática e rápida de produção de edificações, possível de se conceber. A estrutura principal é, na realidade, o próprio sistema
auxiliar de apoio da construção tradicional: o andaime. O projeto é descrito
como uma estrutura de quadros metálicos tubulares conectados através de
parafusos e braçadeiras industrializadas em padrão de mercado, vedação
de blocos de concreto, caixilhos e batentes de mercado, forro de madeira,
pisos internos de tábua corrida e externos em cimento desempenado. A
proteção do sol era feita através chapas de cimento-amianto sobre armação
metálica nos casos em que a orientação solar exigia.
Ainda que sob condições construtivas tão restritivas, os arquitetos
vislumbravam a expansão do significado e do programa escolar: “a escola
não é um elemento isolado encravado no meio do bairro. Ela deve funcionar
em conjunto com essa comunidade servindo também como cinema, teatro,
auditório, etc.” Mas esta realidade parecia estar distante das intervenções propostas. Ainda que a engenhosidade dos arquitetos tenha criado um padrão
construtivo rápido e de com razoáveis preocupações de conforto ambiental,
a criação de salas de aula não parecia garantir novos ambientes educacionais
de qualidade.
Esther Buffa e Gelson Pinto (2002, p. 157), dentro da análise que tem
como ponto focal os Grupos Escolares, lamentam a sucessiva perda de qualidade da edificação escolar:
Nossa escola pública massificada perde rapidamente a qualidade que
a caracterizara outrora. A construção de edifícios escolares revela tais
fatos com toda clareza: alguns poucos prédios magníficos preservam
imponência e qualidade construtiva, e a maioria, situada mormente
nas periferias, são barracões modulados, com blocos de concreto, telhas
Eternit, sem sala de professores, sem biblioteca, às vezes sem pátio,
com sanitários infectos, muito longe, portanto, dos padrões da escola
republicana.

[3.3] A padronização do projeto
Dentro das limitações, a recuperação da poética
A partir da conesp e da ampliação de experiências herdadas do fece, o
problema da escola passa a ser vinculado a uma estratégia de normatização,
sistematização e padronização do projeto. Frente aos déficits, esta é a visão
adotada pelo poder público. Quando as demandas são tão altas e os recursos
públicos são limitados, parece haver um consenso: atender maior número
de interessados significa pagar o menor preço para cada componente e
para cada unidade construída.
Nesse sentido, a colaboração com arquitetos tem permitido ao fde
– órgão que herda a sistematização da fece e da conesp – desenvolver
uma versão humanizada e, ao mesmo tempo eficiente e sistematizada de
atender às demandas. Visto que os arquitetos têm superado as expectativas
em relação às possibilidades de uso e flexibilização de um sistema restrito a
componentes previamente definidos.
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Figura 104
A modulação dos
ambientes com
plementares às salas
de aula do fde

O pátio, a biblioteca, a sala multiuso, a quadra, os programas de
recreação, dentro da concepção do convênio escolar, aparecem submetidos
à modulação estrutural e racionalização projetual.
Mas um dos méritos de muitos arquitetos que vêm colaborando
com a fde é recuperar as sutilezas e peculiaridades desses espaços, ainda
na estratégia de diluição dos elementos arquitetônicos, só que agora na
expectativa de relativizar o rigor dos ditames da padronização. A estrutura
modular pré-fabricada acaba protagonizando uma linguagem projetual
pautada pela repetição dos elementos. A estratégia projetual que parece
ser adotada deriva de um segundo momento, depois de terem sido resolvidas as grandes questões projetuais referentes à implantação. Os níveis e
acessos são trabalhados na costura do lote com o entorno, posteriormente,
definem-se os elementos chave como pátio e quadra (devido ao porte desses
ambientes eles são determinantes no partido arquitetônico e na implantação) e então os componentes secundários como vedos, caixilhos, guardacorpos parecem se organizar criando uma linguagem ao mesmo tempo
sistematizada e poética.
Isto é, esses elementos são trabalhados em consonância, formando
planos, superfícies, texturas, continuidades que diluem o rigor da modulação. Os vazios do pátio, as varandas laterais tornam-se ambientes e não
células. Degraus, muretas e transições de terreno também contribuem para
diluir a ordem do sistema de componentes e integrar as particularidades
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do terreno. Esses recursos remetem a uma cultura arquitetônica que se
aprimora na produção dos edifícios escolares e recupera uma poética necessária para os equipamentos públicos, ainda mais os que atendem ao
público infanto-juvenil. A escola de volume único readquire a qualidade
espacial buscada pelos projetos de Artigas para o ipesp.
Naturalmente, algumas escolas projetadas dentro do sistema do fde
não superam expectativas e simplesmente atendem, dentro do padrão de
qualidade, ao programa estipulado.
Quanto ao diálogo com a cidade, as escolas do fde também encontram
grandes desafios – mais precisamente, limitações – ao tentar se aproximar à
comunidade. O uso da escola no fim de semana, tem sido a alternativa encontrada para a tradicional otimização da sua infraestrutura em meio a bairros
desprovidos de equipamentos. Ao mesmo tempo, esse uso compartilhado alternado, longe de explicitar um cenário ideal, somente se esquiva de tensionar
o controle e a segurança típica da operação de uma escola pública.

Figuras 105 e 106
EE Ataliba Leonel (FDE)
Projeto de Angelo Bucci e
Alvaro Puntoni. A escola, à
medida que racionaliza suas
estruturas e se verticaliza,
encontra nos corredores
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um novo potencial
arquitetônico, tornam-se
mirantes. Essa estratégia
foi adotada nos CEUs e
em algumas escolas do
FDE, como é o caso desse
projeto.

Figuras 107–109
EE Ataliba Leonel (fde)
Escadas, guarda-corpos
e a estrutura metálica da
cobertura são fundidos
através de cores e
continuidades das
superfícies, quebrando
o rigor da modulação da
estrutura pré-fabricada
de concreto.
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Figura 110
EE Ataliba Leonel (FDE)
A relação da escola
verticalizada com a
estrutura fundiária da
periferia paulistana
confere ao edifício escolar
a qualidade de marco
referencial na paisagem.
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Figura 111
Vista da Rua
Os vazios na fachada, as
circulações avarandadas
tornam o edifício mais
permeável, diminuindo
seus impactos enquanto
elementos prismáticos
dentro de um tecido
orgânico de ocupação.

[3.4] Outros caminhos
[3.4.1] cedec
A experiência do cedec, no Governo de Luíza Erundina representa um caminho alternativo à tradição que vem se consolidando na produção do Estado.
Pode ser lido como fruto isolado de uma conjuntura política favorável, que contava com a experiência de Mayumi de Souza Lima, que
compreendia os hábitos interpretativos do poder público em relação ao
problema da escola. Isso advém de um longo percurso profissional no fece,
na conesp e que culmina na tentativa de formular um caminho alternativo,
a partir do cedec. Com extrema clareza e determinação, ela conclui76:
O aumento da quantidade de obras de natureza social ou popular esteve
vinculado – e aceito como inevitável – à diminuição da qualidade (…).
Diante dessa concepção, a Administração Municipal de São Paulo, no
período de 1989 a 1992, decidiu adotar nova postura em face dos problemas urbanos, tomando a iniciativa de agir diretamente sobre as variáveis
básicas do processo construtivo e que pudesse refletir o caráter de urgência
com que as necessidades da cidade e de seus moradores se apresentam.

A estratégia de trabalhar com o sistema construtivo foi adotada como
única possibilidade de baixar os valores da construção sem prejudicar a
qualidade. Foi estruturada uma linha de produção de componentes préfabricados, com o auxílio de Lelé e com a experiência de Mayumi no planejamento de redes escolares. É possível perceber que em um curto espaço
de tempo a capacidade de produção do cedec poderia se desdobrar em
inúmeras possibilidades de elementos construtivos e, consequentemente
de intervenções, para além de componentes para a construção de escolas.
A eficiência da fábrica vinha ao encontro do discurso de Mayumi
de extrapolar a visão dos espaços educativos para além do edifício educacional e de buscar qualidade de vida nas regiões periféricas e informais da
cidade. O resultado foi a produção de equipamentos sociais77, bem como
complementos fundamentais para a criação das conexões da escola com
o entorno: bancos, abrigos, playgrounds, elementos de pavimentação e
canalização de córregos. A compreensão do que era projetar na periferia
pode ser verificada na escolha pelo extenso vocabulário de soluções possíveis
a partir da técnica da argamassa armada. Viabilizava um campo infinito

76
77

Mayumi de Souza Lima (1995, p.148)
Segundo Buitoni (2009), o cedec, de 1990 a 1992 é responsável pelas seguintes obras
(e projetos) Canalização de 3 córregos das favelas Mirangoaba, Rubilene e Esperantinópolis. 6 emeis construídas: Nova Paralheiros, Vila Nova Curuçá, Jd. Robru, Jd.
Joamar, Jd. Sinhá, Jd. São Francisco. 4 emeis em projeto: Jd. Ingá, Vila Guilherme,
Vila Prudente, Cidade Kemel. Secretaria do bem estar social: Casa de Convivência,
Creche Gleba do Pêssego, Creche Vila Guilhermina. Secreatria da Saúde: pam Seckler;
ubs Três Corações/Santo Amaro. Espaço Vivencial de trânsito (cet) cetec Leste, cetec Oeste. Lazer: Projeto e Execução de Playgrounds em Centros Esportivos (seme):
cee Aurelio Campos; Mini balneário Garcia D’Ávila, cee Brigadeiro Eduardo Gomes,
Balneário Mário Moraes, Balneário José Ermírio de Moraes, cee Cidade Tiradentes.
Houve também a Praça Parelheiros e o Playground Parque D. Pedro, além de 200
lixeiras, 120 abrigos de ônibus e 14 mini terminais de transporte.
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Figuras 112–114
Projetos realizados
pelo cedec
Brinquedos para playgrounds, peças de mobiliário urbano e elementos para
criação de anfiteatros ao ar
livre, escolas e ambientes
de pequeno porte. O léxico
formal a partir da solução
da argamassa armada parece resultar em ambientes
humanizados e bonitos.
Os caixilhos de ferro
tradicionais da arquitetura
pública se fazem presentes
em uma versão renovada,
como elementos modulares,
planos coloridos eficientes
e lúdicos.
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Figuras 115
Outras obras e
intervenções realizadas
pelo cedec

de experimentações respaldadas pela eficiência e baixo custo da prática
construtiva. Mas que poderia conferir qualidade, não só pelo quesito de
durabilidade, mas também pelos atributos estéticos que foram delicadamente trabalhados na experiência do cedec.
Mas para além do projeto, a implantação de um equipamento incluía o trabalho de conscientização junto à comunidade. Pois se entendia
que o projeto precisava ser apropriado pela população, para que todas as
intenções da arquitetura não fossem perdidas pela incompreensão do uso,
do propósito ou pelo desdobramento mais drástico de ambos: a depredação.
Para tanto, havia um trabalho participativo com a comunidade e
também a organização de dados fundamentais para os gestores dos equipamentos que incluíam a entrega de um manual. Neste documento havia
a explicação das intenções de projeto e dos aspectos construtivos, instruções de manutenção de todas as instalações, caixilhos, painéis, incluindo
algumas orientações para plantio de árvores e cuidados com os brinquedos.
Dentro da ideia de normatização e eficiência, a estratégia adotada pelo
cedec permitiu que dimensão projetual se estendesse a todas as escalas
se aproximando do usuário, e até mesmo do gestor, em uma abordagem
totalmente inovadora. A seguir foram selecionadas algumas imagens dos
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projetos que permitem visualizar a abrangência da capacidade projetual e
construtiva que surgia da combinação da visão de Mayumi com a eficiência
do cedec.
A dificuldade em encontrar material sobre o cedec pode ser também compreendida pelo desmonte do projeto (e a exterminação dos seus
argumentos ideológicos) por parte do governo seguinte de Paulo Maluf.

[3.4.2] Parques Infantis
O ceu representa a ampliação da noção de educação englobando cultura e
recreação, mas também reitera a necessidade de estender as possibilidades
da educação para além da escola, englobando cultura e recreação, o que
sublinha a sua relação com o formato dos Parques Infantis.
“A escola é o lugar onde a criança tem que ficar sentada, bem quietinha,
quatro horas por dia e nove meses por ano, absorvendo abstrações e sem
a prática da experimentação. Tudo se passa como se o interesse da criança
gravitasse em torno de livros, silêncio, passividade, inatividade. A escola é
ainda individualista, na época em que vivemos, não se propondo a ensinar
cooperação, iniciativa, auto-direção ou a arte de fazer amigos e dirigir os
outros. Violando as leis do crescimento físico e psíquico, prepara homens
sem iniciativa, sem originalidade, sem vontade, sem ideias. Forma pulmões, corações débeis, braços e pernas macilentos e debilitados, gerando
na criança anemia e uma constituição acanhada e incompleta.
Esqueceu-se que o objetivo da escola não é formar sábios e sim
homens e mulheres fortes, bem constituídos, bel equilibrados, capazes
de suster o peso do trabalho e enfrentar a vida numa civilização complexa
como a nossa.
Ao invés de respeitar o corpo e deixar a mente cuidar de si mesma,
respeitamos a mente e descuidamos do corpo. Ambas as atitudes são erradas, mas não podemos deixar de reconhecer esta verdade tão simples: o
físico serve de base ao mental e este último não deve ser desenvolvido em
prejuízo do primeiro. A escola não é, pois o sistema ideal de cultura infantil. Um outro sistema precisa, não diremos substituí-la, mas completá-la.
Um sistema que tome a criança como ela é, e a nossa complexa civilização
como ela é, harmonizando os dois fatos de uma maneira científica e ao
mesmo tempo humana.
Esse sistema é o parque infantil”. [miranda, Nicanor. “O lar, a
rua e a escola”. In: O significado de um parque infantil em Santo Amaro. São
Paulo: Publicação da Subprefeitura de Santo Amaro, 1938.]

O relato de Nicanor Miranda, chefe da Divisão de Ensino e Recreio do Departamento de Cultura, salienta que o espaço da criança não se resume a
escola. Ainda que o rigor e a pedagogia opressora descrita pelo autor possa
referir-se a um momento da história já superado, o mesmo pode ser dito
sobre o caráter higienista e a preocupação acerca da formação de uma classe
de trabalhadores dentro das dinâmicas sociais estabelecidas à época. Mas
o que se pretende ao destacar esta citação, é perceber o que caracteriza o
objetivo de um parque infantil, à época de sua criação, bem como as questões que permanecem em pauta acerca da educação. A ideia por detrás desse
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argumento reflete a preocupação de que a educação formal não substitui
as vivências e outros processos de aprendizagem.
Este relato contribui para enfatizar a necessidade de trazer conceitualmente a escola e todos os potenciais de espaços de aprendizado para a cidade
e não a cidade, para dentro do terreno da escola. Isto é, quando analisamos o
ceu, percebemos que a necessidade de suprir as carências de espaço público e
equipamentos sociais e também de criar novos espaços de aprendizagem culminou na construção de um complexo de equipamentos que possui qualidades
da cidade, mas que não é parte do tecido urbano e das dinâmicas cotidianas.
Ao analisar as diferentes versões de parques infantis desenvolvidas
pelos arquitetos da Comissão de Construções Escolares, percebe-se que através de sua infraestrutura enxuta, esse equipamento poderia interagir com
o espaço externo, urbano, pelo seu próprio caráter não escolar, de complementação à educação. Enquanto tipologia arquitetônica, o estudo do parque
infantil apresenta outras possibilidades de interpretação de um programa
voltado para o público infantil, com o uso compartilhado com a comunidade
ao mesmo tempo em que desenvolve novas relações com a cidade.
Na origem dos pis, Mário de Andrade vislumbrava uma possibilidade
de quebrar a segregação sócio-espacial, atribuindo aos parques um papel
importante na estrutura urbana, pois seriam espaços livres fundamentais
para minimizar os efeitos do urbanismo tecnocrático, reforçando a dimensão humana para o planejamento da cidade.
A prioridade para a escolha dos terrenos recaiu mais na sua localização enquanto ponto estratégico para atingir os objetivos urbanos e pedagógicos, do que nas suas dimensões ou características topográficas, assim
foram selecionados terrenos tanto em novos loteamentos, como em áreas
residuais ou espaços livres consolidados, como praças e parques públicos.
O programa contemplava áreas livres externas e playground, biblioteca,
refeitório, oficinas para trabalhos manuais, palco para apresentações teatrais e/ou musicais e gabinete médico odontológico.
Os três primeiros parques: D. Pedro, Ipiranga e Lapa foram implantados
em meio de bairros industriais, compostos de uma edificação com pátio coberto, vestiário, sanitários, cozinha, refeitório, sala do médico e da instrutora,
cercada por amplo gramado com árvores, onde se espalhavam os brinquedos
e o tanque de areia. É válido salientar como os PIs foram importantes para
o público jovem e adulto, que utilizava-o em horários alternativos aos das
crianças. O Parque Infantil realmente funcionava como um clube, com suas
piscinas e equipamentos esportivos. Através da documentação levantada no
Memorial do Ensino Municipal, foi possível constatar que no Parque Infantil
do Tatuapé (atual emei Presidente Dutra) a prática de ginástica olímpica nos
PIs gerou uma série de esportistas profissionais que chegaram a ter destaque
internacional em competições. Esses dados reforçam a relevância de um equipamento como o Parque Infantil.
A partir de 1945, são também criados Recantos e Recreios Infantis. Adotam a mesma proposta dos Parques, mas atendem somente crianças de três a
seis anos e onze meses (e em número menor do que as atendidas nos Parques),
dada a sua menor área, pois possuíam cerca de 10% do tamanho de um parque
infantil usual. Essa nova tipologia denota o sucesso de aceitação dos pis pela população, o que foi percebido pelos prefeitos. Durante a curta gestão do Prefeito
Paulo Lauro (agosto de 1947 a agosto de 1948) foram construídos, em três meses,
quinze novos Parques Infantis e mais um Recanto Infantil, no Jardim da Luz.
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Os primeiros parques
Figura 116
Parque Infantil da Vila
Romana [Foto de 1942]
Figura 117
Parque Infantil da Barra
Funda [Foto de 1939]
Figura 118
Parque Infantil da Vila
Romana [Foto de 1942]
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Figura 119
Parque Infantil do
Catumbi [Foto de 1939]
Figura 120
Parque Infantil do Bom
Retiro [s/d]
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Figuras 121 e 122
Parque Infantil de
Pinheiros
Figura 123
Parque Infantil do
Jabaquara
Figura 124
Parque Infantil do
Ibirapuera
Figuras 125 e 126
Parque Infantil de
Pinheiros
Essas fotos que datam de
1947 foram arquivadas
sob a categoria de Parque
Infantil. Pela característica
de um equipamento
de pequeno porte,
padronizado, supõe-se que
sejam Recantos Infantis.
É válido notar a relação
visual e cotidiana com
a vizinhança, visto que
somente uma cerca baixa
com vegetação rala separa o
parque da rua.
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Figuras 127 e 128
Parque Infantil de Santo
Amaro – lote comprido
com cerca viva baixavizinhos observam
apresentações pelo lado
de fora

Figura 129
Diferentes faixas etárias
convivendo ao mesmo
tempo [s/d]
Figura 130
Parque infantil da Barra
Funda com fartas áreas
verdes [foto de 1947]
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Figura 131
Piscina do Parque
Infantil da Vila Romana
[foto de 1947]
Figura 132
Teatrinho do Parque
Infantil da Lapa
[foto de 1937]
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Figura 133
Descanso no Parque
Infantil [s/d]
Figura 134
Parque infantil da
Vila Pompeia –
Projeto de Eduardo
Corona
[foto de 1952]
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Figuras 135–138
Galpões dos Parques
Infantis D. Pedro, Barra
Funda, Bom Retiro e
Catumbi.
O galpão (recreio coberto)
era uma importante parte
do programa do parque
infantil
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Figuras 139 e 140
Ademar Iazzeta, usuário
do Parque Infantil do
Tatuapé.
Foto de carteirinha do
Clube Juvenil Noturno PI do
Tatuapé e Ademar utilizando
a piscina.
Figura 141
Dona Iara Maria
Rodrigues Celentano.
Usuária do Parque Infantil
do Tatuapé tornou-se
ginasta olímpica profissional
competindo em provas
internacionais por conta do
treinamento que fazia no
Clube Juvenil.
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Figuras 142–144
Parque Infantil da Barra
Funda.
Figura 145
Parque Infantil da Vila
Romana.
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Raras iniciativas tentaram expandir o papel da escola no contexto urbano ou introduzir novas propostas pedagógicas, como os parques infantis.
As primeiras versões de grande porte, em arquitetura neocolonial, convivem
posteriormente com unidades menores e com os Recreios e Recantos. A sombra da pérgula, o galpão, as infraestruturas sanitárias e uma sala de apoio
para serviços públicos de saúde, são constantes no programa. A partir do
Convênio Escolar, seu programa se desdobra e parece influenciar, inclusive,
o programa escolar. O protagonismo do galpão e seu caráter recreativo são
traços em comum entre os dois programas. No projeto de Eduardo Corona
para o Parque Infantil da Vila Pompeia, o Parque Infantil se destaca como
um conjunto arquitetônico que ocupa toda a quadra, integrando o teatro,
o tanque, o galpão, as áreas verdes em percursos sombreados.
Já as versões menores de PIs estudadas dentro do programa do Convênio Escolar merecem destaque pela singeleza da proposta e capacidade de
adaptação a diferentes terrenos. Os estudos de Abelardo de Souza, publicados
na Acrópole de 1947, revelam as sutilezas do programa mínimo. O parque
proposto pelo arquiteto é uma construção linear formada por três abóbodas:
Uma maior e duas menores estruturadas por arcos pré-fabricados em concreto
armado. O pátio é coberto com telhado em abóboda maior. As salas são cobertas por telhado em dupla abóboda. O programa inclui tanque para peixe,
copa/cozinha; vestiários; guarita; salas para médico, dentista e professora
além de um tanque de areia.
Sem desenho de limites de lote ou calçamento, a construção parece
ser implantada em terrenos generosos, no entanto, é compatível com a
limitação de um lote urbano. A perspectiva indica extensa possibilidade
de integração com entorno. Desenho das abóbodas traz forte identidade
com o trabalho consagrado da Comissão Executiva do Convênio Escolar.
A versão proposta por Aluísio da Rocha Leão se predispunha a ser mínima, pois, segundo o arquiteto “o projeto iria servir para as diversas sedes
semelhantes, em terrenos muitas vezes diminutos (…). A área construída
deveria ser mínima, para atender o mais possível o fator econômico, bem
como para ser de rápida construção, a qual no entanto deveria ser sólida
e bem protegida (…) Apesar de se pedir a área mais econômica possível,
fazia-se necessária uma parte coberta e ampla em relação ao conjunto, que
pudesse abrigar todas as crianças”
O programa incluía um recanto para guarda; cozinha; sanitário para
adultos; sanitário das meninas e dos meninos; armário para guardar objetos
de esporte; tanque de areia. Deveria ficar solto no lote.
As transformações que os parques infantis sofreram ao longo das
décadas, até se tornarem escolas da rede municipal na década de 1970, se
referem mais à flexibilização de atendimento incluindo atividades para
adultos.
Era o caso do Projeto do Parque Infantil da Vila Clementino78, que
apresentava um programa mais complexo com vestíbulo, palco cênico com
camarim, corredores de circulação fechados por caixilhos, além de salas
de aula de 8x8m divididas por sexos visando o uso noturno para curso de
ensino popular, bem como acolher classes de quarenta alunos regulares
“de acordo com vários programas dispostos pelos regulamentos escolares

78

Não foi possível confirmar se este projeto foi executado.
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Figura 148
Sede de um Parque
Infantil Mínimo. Aluisio
da Rocha Leão. Fonte:
Acrópole, São Paulo,
n.191, p.509, agosto;
1954;
Figuras 146 e 147
Parque Infantil
Estudo de Abelardo de
Souza. Fonte: Acrópole,
São Paulo, n.109, p.36-37,
maio; 1947;

170

Figuras 149 e 150
Projeto para um Parque
Infantil. Arquiteto José
Vicari. Fonte: Acrópole,
São Paulo, n.193, p.30,
out., 1954.
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(ensino, trabalho, reunião e jogos).” A planta com variação apresenta uma
expansão com mais duas salas de aula, destacadas como salas para grupo
escolar noturno.
A seguir são reproduzidas imagens da gestão de Adhemar de Barros, que inaugura alguns parques infantis e piscinas em parques infantis
existentes.
Ao incluir a análise dos parques infantis na discussão de uma tipologia
arquitetônica que dialoga com o espaço urbano (um dos aclamados atributos
dos ceus) percebe-se uma interessante relação: o desaparecimento dos parques
infantis, na década de 70, quando estes foram transformados em Instituições
de Educação Infantil, se deu não só do ponto de vista do programa, que passa a
atender às demandas da educação formal e seu uso mais restritivo dos espaços,
mas também nas suas relações urbanas de delicado contato com o entorno. Se
antes configuravam praças com amplas áreas verdes de fácil acesso à população,
uma vez que se tornam escolas passam a se submeter ao rigor do controle de
um equipamento educacional – não mais recreativo – sobem-se os muros e
encerra-se a delicada tessitura construída entre o parque e a vizinhança.
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Figuras 151–161
Parques infantis no
começo da década
de 1960.
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Figuras 162 e 163
Parque infantil da Vila
Pompeia
Projeto de Eduardo Corona
e foto da esquina da Rua
Diana com Rua Padre Chico
nos dias de hoje (o parque
hoje é uma emei)
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[3.5] Considerações sobre o capítulo
A condominialização de equipamentos constatada nos ceus parece responder
a uma série de condicionantes que vêm sendo impostas pelo poder público
ao programa escolar. O olhar retrospectivo contribui para a compreensão
dos contextos específicos que geraram os Centros Educacionais Unificados,
bem como as particularidades que remetem às experiências anteriores.
A organização e consolidação de uma microestrutura funcional do
programa escolar representa um tópico de interesse, em se tratando da
discussão da análise da tipologia arquitetônica educacional. Isto é, a escola
pode ser lida através dos arranjos de suas funções administrativas, do núcleo
duro de suas salas de aula, e dos ambientes diversificados de aprendizagem
tais como o pátio, a quadra, o teatro, laboratórios ou salas de múltiplo uso.
Os Parques infantis constroem uma trajetória em paralelo. Enquanto
não representavam uma instituição de educação formal, sendo um equipamento recreativo e cultural de apoio às crianças em idade escolar e à comunidade, puderam desenvolver seu programa arquitetônico em torno de
uma infraestrutura mínima dedicada a garantir espaços de qualidade para
as crianças em meio à cidade. As relações com o entorno e com as dinâmicas
da vida cotidiana, atestam um projeto que tem, ao mesmo tempo, uma dimensão urbana, mas permanece atento às necessidades na escala do cidadão.
Os Grupos Escolares já apresentavam algumas salas para atividades especiais e a inclusão de um galpão coberto para a recreação. Mas na
produção do Convênio Escolar, os ambientes de apoio ganham relevo, na
escola que se estrutura em torno de três blocos funcionais: administração,
ensino e recreação. Mas esses espaços, ainda que qualificados dentro da
escola, não prescindiam da existência de uma versão mais complexa de
equipamentos análogos e autônomos distribuídos pelo bairro.
A expansão e democratização da rede escolar implicou na necessidade de redistribuir os recursos, o que refletiu na otimização dos espaços
e na compactação do programa escolar. Esse fenômeno torna-se visível
nas experiências da Comissão de Construções Escolares que avançam pela
década de 1960. Trata-se de uma condição estabelecida pela ausência de
terrenos públicos e pela redução de investimentos por unidade, enquanto
estratégia do poder público para a ampliação da rede.
As experiências a partir do page, dentro das características constatadas acerca das entidades construtoras organizadas pelo poder Estadual no
capítulo 1, já refletem uma sistematização maior da implantação da rede,
sendo que os arquitetos contratados tema oportunidade de tirar partido das
condições estabelecidas pela ação do poder público no território. Os projetos
que adotam a solução de “bloco único” descobrem novas relações e poéticas
espaciais da integração dos seus espaços e fusão não somente dos elementos
estruturais, bem como das funções e atividades desenvolvidas nos diferentes
ambientes escolares.
As experiências do fece, denotam o enrijecimento e otimização
ainda maior do programa escolar. A conesp atuaria numa sistematização
do programa e na redução de custos em caráter emergencial no período
que passa a caracterizar a massificação da escola. O fde assumiria o planejamento e os procedimentos de sistematização projetual em um momento
de maior maturidade da estrutura organizacional e de contingência – ao
menos superficial – das emergências, a ponto de desenvolver um sistema
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de trabalho que vêm recuperando, dentro das limitações de custo e padronização do projeto, as sutilezas da ampliação do programa escolar.
O ceu parece retomar então a possibilidade de experimentação de
uma iniciativa municipal, focando novamente no detalhamento dos programas complementares à escola. Mas a partir de um discurso de autonomia que superaria a ideia de blocos funcionais de apoio, transformando os
programas periféricos como auditório, pátio, e piscinas em equipamentos
independentes. A autonomia do pátio, nesse desdobramento interpretativo
do programa, deveria transformá-lo em uma praça.
A ideia da autonomia dos blocos funcionais vem de encontro à necessidade de prover de infraestrutura as regiões periféricas da cidade de
São Paulo que, apesar de serem atendidas – ainda que precariamente – em
relação à rede pública escolar, não foram contempladas com programas
culturais nem por iniciativa privada, nem por equipamentos públicos. Sobre os equipamentos públicos culturais, recreativos e esportivos, enquanto
elementos constitutivos da vida dos bairros, percebe-se a perda desse conceito e a redução de investimentos do poder público neste setor a partir
do crescimento desordenado da cidade, intensificado na década de 1970.
A descentralização administrativa durante a gestão de Marta Suplicy
reaquece o debate em torno das praças de equipamentos, o que daria um
novo impulso ao programa escolar pensado a partir dessa matriz que congrega a criação de equipamentos em torno de um espaço público cotidiano
e ao mesmo tempo simbólico. Os ceus representariam o meio de viabilizar
as intervenções legítimas e urgentes a partir do programa educacional.
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4

Reflexões cruzadas

A análise proposta por esta dissertação foi construída a partir do estudo de
outras experiências que lidam com a inter-relação entre educação, recreação,
cultura e cidade. Foi preciso cotejar às propostas para a cidade de São Paulo
com outras experiências que buscam expandir a relação das crianças com
a cidade, para além da escola.
A seguir, percorreremos as experiências de Medellín, e de Amsterdam,
com o objetivo de perscrutar as possibilidades de demandar à arquitetura o
enfrentamento de problemas urbanos e de interpretar as políticas públicas
como pontos fundamentais nesse processo e, por fim, compreender as possibilidades de reinterpretação do modelo de Centro Educacional unificado.

[4.1] Parques Biblioteca e Urbanismo Social em Medellín
As transformações que vem ocorrendo em Medellín, resultam da interação
entre o planejamento urbano e o desenvolvimento de projetos arquitetônicos
inovadores para equipamentos como parques biblioteca, colégios, ginásios,
praças recreativas. São notáveis os esforços de aparelhamento da máquina
pública que viabilizaram as sucessivas intervenções em diferentes escalas
temporais e territoriais propostas. O objetivo maior seria reconectar a cidade
informal ao tecido oficial da cidade. Trata-se de uma ação com profundo sentido social, na medida em que a organização do território expressa as tensões
que resultaram em décadas de violência. Intervir no espaço foi interpretado
como uma importante maneira de proporcionar novas perspectivas para
boa parte da população paysa.
Alejandro Echeverri, chefe do gabinete de planejamento urbano
da prefeitura (de 2005 a 2009), foi um dos principais responsáveis pela
estruturação das políticas públicas tendo como medida fundamental a
estruturação da edu: Empresa de Desenvolvimento Urbano. Para conseguir fazer a máquina pública trabalhar de maneira otimizada, eficiente,
a serviço de um conceito normalmente restrito ao ideário acadêmico dos
grandes planos. A edu tornou-se um potente espaço institucional, onde
a intersetorialidade no trabalho com diferentes secretarias permitiram
que estas transformações não fossem somente físicas, ressignificando
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também a maneira como educação, cultura e habitação eram trabalhadas
pela municipalidade.
Para proporcionar a melhor arquitetura para populações carentes,
foram lançados concursos de projeto para os equipamentos-chave, como
os parques biblioteca e os novos colégios, enquanto os arquitetos da edu
trabalhavam nos equipamentos complementares, no mobiliário urbano,
pavimentação e melhorias nos percursos, além dos projetos de habitação
e infraestrutura urbana.
Os projetos se tornaram potentes polos de transformação, a partir
do conceito de pui (Projeto Urbano Integrado) desenvolvido por Echeverri.
Os chamados puis são estratégias de intervenção que articulam projetos de
diferentes escalas e de diferentes secretarias, criando e integrando espaços
públicos e equipamentos, ao mesmo tempo em que suprem deficiências
infraestruturais.
Um exemplo dessa maneira otimizada se deu com a articulação
da infraestrutura nos Planos Urbanos Integrais, como é o caso das estações de metrocable. A linha encontrava-se pronta desde 2003 e justamente ao redor das estações estavam os bairros com índices sociais
mais críticos. Nos pui o entorno é trabalhado enquanto praça pública,
com uma sequencia de equipamentos que vão desde escolas, postos
de saúde, playgrounds, chegando a conjuntos habitacionais que se espalham bairro adentro. As edificações são integradas a um tecido de
praças, mirantes, espaços contemplativos, jardins de infância, colégios
antigos reformados, quadras esportivas e um delicado sistema de pavimentação e mobiliário urbano que conecta os pontos de intervenção ao
tecido existente e requalificado da cidade. O importante era que os investimentos fossem otimizados, mutuamente potencializados enquanto
intervenções urbanas, para que não produzissem edificações aleatórias
ou dispersas. Elas deveriam refletir uma visão de cidade, como uma parte
de um plano geral.
As pequenas obras como playgrounds e melhorias nos edifícios públicos existentes eram feitas rapidamente de maneira estratégica, ganhando
confiabilidade da população. Eram maneiras de comunicar a ideia maior,
por detrás de grandes projetos, funcionando como uma amostra do que
poderia ser feito em escala maior. Com isso ganhava-se tempo para empreender os projetos chave como os parques biblioteca e os novos colégios
(cuja construção poderia demorar três anos).
Antecipar pequenas intervenções era apenas uma das muitas medidas tomadas para vencer a dificuldade de trabalhar com uma população
tomada pelo ceticismo. Foram combinados “pequenos compromissos”,
“pactos sociais” com a população, para que se construísse certo grau de
confiabilidade e mobilização.
Através dos investimentos em transporte público, de equipamentos
de qualidade, mas também de desenho de calçadas, pavimentação e mobiliário urbano, encurtaram-se as distâncias e diminuíram-se as diferenças
entre a cidade formal e a chamada cidade informal: o que tem um impacto
impressionante na apropriação dos espaços públicos e na dignidade dos
cidadãos de Medellín.
Houve ainda uma “gerência social”: a edu contava com equipes
interdisciplinares formadas por arquitetos e engenheiros, mas também
com assistentes e comunicadores sociais designados para trabalhar com a

180

população nos territórios prioritários. Eles atuavam para que as políticas
de intervenção fossem definidas com a consulta às comunidades. Pois os
PUI deveriam implicar em um trabalho social mais abrangente, que ao
promover a autoestima e o orgulho da população, tentava proporcionar
um cenário de coesão social contrário à violência ou a rejeição a um equipamento novo que desconheciam.
Os “pequenos compromissos” ou “pactos sociais” impulsionados pelo
prefeito Fajardo eram pautados em demandas da comunidade, que surgiam
nas oficinas e consultas realizadas sistematicamente pelos profissionais
do governo à população. Conforme eram levados a cabo, aumentava-se a
receptividade e a participação.
Os compromissos se davam em planos de trabalho que expunham à
comunidade as ideias iniciais, garantindo que a cada 3 ou 6 meses houvesse
uma reavaliação conjunta. Processo que evoluiria para a discussão de um
projeto, ao final de um ano e culminaria, por exemplo, com a entrega de
um parque biblioteca ao cabo de três anos. Coisas simples como nomear
o local a ser construído, até o uso de mão de obra local para execução das
obras públicas, foram recursos utilizados para que a comunidade local se
apropriasse não só dos equipamentos, bem como da proposta por detrás
dos mesmos.
O atual prefeito é Anibal Gaviria que, apesar de não ser do mesmo
partido político de Fajardo, deu continuidade ao trabalho realizado pelos
seus antecessores. O sucesso, a aceitação e o engajamento da população com
as políticas desenvolvidas no governo anterior garantem a continuidade,
uma vez que a sua interrupção seria uma medida extremamente impopular
para o novo prefeito.
Ainda que um dos Parques Biblioteca mais divulgados pela mídia,
seja icônico e quase monumental, que é o caso da Biblioteca Parque Espana. A grande maioria dos projetos coloca como intervenção estratégica
prioritária a tipologia/programa de equipamentos culturais de pequeno
porte, cujo alcance principal é de um público local, ou novos colégios e
jardins de infância em áreas em que as atividades econômicas só se dão
em níveis informais.
Na impossibilidade de compreender para além de um panorama
geral, as transformações urbanas ocorridas em Medellín, não é possível
ponderar se às políticas sociais tem de fato atendido às demandas da população em sua plenitude ou se as parcerias público-privadas tem favorecido
interesses de investidores e grandes empresas.
No entanto, os relatos, as imagens e as vivências de Medellín, deixam
um saldo positivo (e otimista) para as discussões de interesse da pesquisa
de mestrado.
Contribuindo para refletir sobre os ceus na diferença entre as relações que se constatam a partir de uma vista aérea em contraposição à
vivência de seus entornos imediatos, é preciso lembrar que os espaços que
mais dialogam com o contexto em que se inserem e com a flexibilidade e
fluidez entre os usos internos e externos, no caso de Medellín, são os da
rede de bibliotecas e de equipamentos complementares como os centros
de juventude, playgrounds e quadras que são rigorosamente implantados
para costurar as relações e percursos entre as estações de metrocable e os
equipamentos maiores.
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Figura 164–166
Livros editados pela
Mesa Editores retratando
a inovadora produção
contemporânea colombiana
cujos arquitetos trabalham
em uma rede colaborativa.
Alguns exemplos de
colaboração se dão nos
seguintes casos: plan:b +
Camilo Restrepo no projeto
do Orquideorama, Paisajes
Emergentes e Manuel Villa
no Estadio El Campín,
Federico Mesa e ctrl-g
nos Jardines Infantiles;
Giancarlo Mazzanti e Plan B
no projeto dos Escenários
Deportivos (Unidad
Deportiva Atanasio Girardot)
e do Colégio Flor de Campo.
Acima: Equipaje de Mano:
a obra de Camilo Restrepo.
Abaixo: Arquitectura en
espera (obras de Plan B
Arquitectos)

No caso dos colégios, estes ainda sofrem com o controle rigoroso
de acesso e outras práticas de segurança um pouco mais rígidas79. Ainda
que se renove o projeto político pedagógico em função de práticas menos
restritivas do ir e vir das crianças, o contexto de violência local e a vulnerabilidade desta faixa etária delegam à escola uma responsabilidade que,
logisticamente, torna-se viável a partir de portões e gradis.
Isso denota que, ao localizar em um mesmo lote a biblioteca, o
teatro, a piscina juntos à edificação escolar propriamente dita, no caso
dos ceus, ainda que os serviços para além da escola estejam disponíveis à
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Carlos Pardo, arquiteto autor do projeto do Colégio em Santo Domingo Savio concedeu entrevista à autora. Ele fala da dificuldade em projetar uma escola aberta à
comunidade por conta do rígido controle de acesso como um fator de segurança
impossível de ser contraposto. Ver wilderom, Mariana. Conversa com Carlos
Pardo: arquitetura educacional como intervenção urbana. Entrevista, São Paulo,
ano 14, n. 056.01, Vitruvius, out. 2013 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
entrevista/14.056/4894>.
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comunidade, os demais equipamentos acabam sendo submetidos à mesma
lógica restritiva do bloco educacional: por vezes, por uma questão logística.
O desdobramento de inúmeros significados e gestos arquitetônicos, tais
como a continuidade de piso que remete a uma conexão entre às quadras,
a permeabilidade visual, os blocos independentes tornam-se fragilizados
por questões operacionais (não menos importantes). As relações cotidianas,
as vivências e encontros previstos em projeto, podem ser prejudicados por
um portão trancado na realidade.
Ainda o projeto tipo, a condominialização dos equipamentos e a
monumentalidade refletindo a presença do poder público sejam características observados no ceu passíveis de justificativa – tendo-o como uma
intervenção que rompe a inércia e incapacidade do poder público de intervir
nas áreas de ocupação irregular da cidade de São Paulo – à luz dos projetos
de Medellín, se torna necessário discutir a escala das intervenções, o tamanho do programa e a discrepância na adoção do lote como unidade divisora
fundamental do tecido formal da cidade em uma intervenção dentro da
densa e irregular malha informal.
As condicionantes necessárias para empreender uma transformação
do território e da sociedade em tempos subdivididos em mandatos é uma
realidade inquestionável. Contudo, reafirma-se a necessidade de continuidade política, compreendendo que o desenvolvimento ininterrupto dos
programas só será possível através da participação ativa da população nas
demandas de seus interesses. Nesse sentido o espaço público tem duplo
significado: é objeto das demandas da população e ao mesmo tempo é o
espaço das manifestações, reivindicações que ativam a cidadania e a resistência às lógicas do capital privado.
O caso de Medellín e o percurso expositivo proposto constituíram
importante contribuição (ou foram admitidos como importante contribuição) à descrição da complexidade do aparelhamento estatal para o
desenvolvimento das políticas públicas integradas, intersetoriais, com a
abrangência proporcional às demandas do tecido urbano-social de uma
cidade de grande porte.
O problema não está apenas em implantar edifícios em zonas deterioradas, mas em como fazer isso dentro de um contexto de intervenções,
dentro de uma escala apropriada ao cidadão, para que os edifícios sejam
capazes de ativar novas formas de uso e de apropriação cotidianos, além de
contribuir para a autoestima das comunidades, nas palavras de Mazzanti
(2012, p.78):
A educação tem sido o motor da transformação, o eixo fundamental do
processo (…) Entre as políticas urbanas que buscam garantir a educação
está o plano dos parques biblioteca. A ideia é que pela arquitetura desses
elementos, sejam propiciados espaços públicos para a convivência, lugares para o encontro, o diálogo e o intercâmbio. São projetos urbanos
com uma peça arquitetônica que constroem comunidade. Igualmente é
dignificar a paisagem na qual é implantado, não apenas o transformando
mas também construindo a vida cotidiana (…) Os parques biblioteca
de Medellín são uma proposta de edifício institucional que dá mãos a
um projeto urbano. A ideia não é apenas colocar um edifício no meio
de um contexto.
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Figura 167
Jardín Infantil em meio a
periferia de Medellín.
Colégio existente à
esquerda e jardim de
infância (teto verde, à direita)
avistados de cima do
Colégio Antonio Derka
(Obranegra Arquitectos) em
Santo Domingo Sávio.
Figura 168
Foto Colegio Antonio
Derka em Santo Domingo
Sávio
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Figuras 169 e 170
Jardin Infantil.
A concepção arquitetônica
do Jardin Infantil Pajarito
La Aurora deu origem a
uma tipologia de Jardins
Infantis (Ensino Infantil
Municipal) de pequeno
porte. A tipologia é marcada
pelo seu porte diminuto
e pelas salas de aula em
forma de pétala que podem
ser associadas de diferentes
maneiras, se adaptando
aos complicados terrenos
das regiões de ocupação
informal.
Figura 171
Unidade da rede de
Clubes Juveniles.
Uma simples edificação
composta por estrutura
metálica e painéis coloridos
de diferentes materiais,
formando um salão. Pelo
porte, se assemelha
quase a uma espécie de
mobiliário urbano. Figura
em diversos bairros
(segundo a Prefeitura
de Medellín, foram
criados em 300 bairros)
e é destinado à reuniões
com a comunidade, com
atividades que visam
engajar os jovens nos
problemas locais. Atividades
culturais também são
organizadas neste espaço.
Figura 172
Playgrounds fazem parte
das intervenções da
edu dentro do programa
Mejoramiento Integral de
Barrios. Estão espalhados
por toda a cidade
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Figuras 173–176
Parque Biblioteca Belén
– Arquiteto Hiroshi Naito,
2008
Localizada em um bairro
residencial de classe média.
A implantação dessa
biblioteca é extremamente
sensível ao seu entorno.
Com seus blocos funcionais
marcados pela concisão,
os acessos se tornam o
principal elemento poético
e, ao mesmo tempo,
funcional do projeto. O
acesso se dá por duas
praças que são conectadas
pelo piso cerâmico claro
e se dissolvem entre
espaços verdes, canteiros,
escadas, tornando-se
calçamento novamente,
ligando uma rua a outra.
Os edifícios protegem ao
centro um espelho d’água.
Os controles de acesso
são extremamente sutis,
feitos diretamente nas
edificações que compõem o
conjunto, sem uso de gradil
ou cercamento. A escola
de música, a ludoteca, os
espaços expositivos além da
biblioteca estão espalhados
pelas edificações unidas
pela cobertura contínua.
Escolas da região utilizam
os serviços e espaços
ao mesmo tempo que a
comunidade.
Implantação do Parque
Biblioteca Belén
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[4.2] Parques Infantis de Amsterdam
A experiência holandesa merece ser resgatada, nessa análise do ceu, pela
mesma atenção ao papel da criança no planejamento da cidade e também
pela dimensão dada à arquitetura como política pública. Essa proposta que
teve início em 1947, partiu do levantamento dos equipamentos da cidade, que
apontava a tímida presença de áreas para as crianças na estrutura da cidade,
no total 30 playgrounds. A partir de um plano estratégico do Departamento
Municipal de Serviços Públicos, na época dirigido por Cornelis van Eesteren,
foram implantados em Amsterdã 50 playgrounds por ano, chegando em 1968
a ultrapassar 1.000 unidades, todos projetados pelo arquiteto Aldo Van Eyck.
Esse sucesso dos parques deve ser entendido, segundo Liane Lefraive
(2007), por dois aspectos: o valor cultural da brincadeira e o lugar da brincadeira na estrutura da cidade, enquanto planejamento, desenho e administração urbana. Quanto ao primeiro, contribuiu o fenômeno conhecido
como baby boom que caracterizou a estrutura familiar do pós-segunda
guerra mundial e reposicionou a criança na sociedade, que de uma condição frágil e menor na hierarquia social alçou a uma posição de destaque
na vida doméstica e nas políticas públicas, consolidada pela declaração
dos direitos internacionais da criança, em 1948. O público infantil passou,
então, a ser alvo de estudos dos mais variados campos do conhecimento:
da psiquiatria ao cinema, televisão e à propaganda.
Apesar da pouco destaque nos panoramas historiográficos, trata-se
de uma contribuição das mais interessantes da arquitetura à requalificação de ambientes urbanos, justamente por ser muito simples. De acordo
com Lefaivre (2007), trata-se de um processo participatório, intersticial
e policêntrico, um planejamento de baixo para cima na contramão dos
princípios dos ciams.
Devo admitir, eu acreditei ter descoberto uma ferramenta de projeto valioso: o Princípio “pip”! Quase por acaso, é claro, no processo de curadoria
da exposição sobre os playgrounds de Amsterdã no Stedelijk Museum, no
verão de 2002. As década de 40, 50 e 60 constituem um período áureo do
urbanismo que ainda pode servir como uma caixa de ferramentas para
os dias de hoje. As abordagens pós-guerra diferiam da abordagem dos
ciam pré-guerra. Que anteriormente, havia sido excessivamente opressiva, de cima para baixo. Em contraste, eram então debaixo para cima
ou do solo para cima (…) eles estavam preocupados com a qualidade de
vida no chão, no nível da rua.

Os playgrounds foram concebidos para a integração de áreas subaproveitadas
e/ou abandonadas na dinâmica da cidade. Foram implantados em espaços
residuais nos interstícios da trama urbana, sem demolições ou interrupções
no tecido existente, numa atitude de declarada cumplicidade com a cidade,
cuja prova são as centenas de solicitações de usuários para a implantação
de novos parques. São basicamente projetos paisagísticos que evidenciam a
possibilidade de se criar ambientes urbanos com poucos elementos, sendo
o brinquedo o grande protagonista.
Essa compreensão do espaço urbano como espaço pedagógico, e a feliz
integração entre política pública e desenho urbano alcançada com êxito na
experiência holandesa, ainda é um desafio ao caso brasileiro.
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Figura 177
imagens de lote na
Dijkstraat no Centro de
Amsterdã, em 1954, antes
e depois da instalação
do parque desenhado
por Van Eyck.
Figura 178
imagens de lote na
Buskenblaserstraat,
Amsterdã, nos anos 1955
e 1956 respectivamente,
antes e depois.
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Conclusão

A presente pesquisa procurou novas leituras para a história dos equipamentos educacionais na cidade de São Paulo, a partir da problematização
pautada pela experiência dos ceus. A leitura transversal incorporou diferentes camadas interpretativas ao problema, em vistas de compreender
como a arquitetura educacional se desenvolveu dentro de uma rede de
equipamentos públicos. Menos por uma necessidade de contextualizar os
processos históricos e mais por uma urgência de compreender quais são
as reais condicionantes que têm pautado o projeto arquitetônico. Seriam
renovações programáticas ou restrições oriundas dos hábitos do poder
público e da dificuldade deste na produção da cidade?
Revisitar o extenso arco temporal proposto, através dos três eixos analíticos da dissertação, resultou num processo de desnaturalização do ideal de
sucessão evolutiva das experiências paulistas. Ao contrário, vemos uma trajetória fragmentada em que esferas político administrativas se alternam e se confundem no atendimento às demandas da sociedade, que a institucionalização
da educação pública e a sua estruturação enquanto rede de equipamentos é
afetada por visões políticas particulares. Que a garantia de recursos e a obrigação constitucional é legítima, mas também induz a uma postura política
de otimização de investimentos, onerando a escola com outras demandas
sociais para além da sua capacidade de atendimento. Que a instituição da
escola pública como conhecemos hoje ainda é recente, uma vez que o direito
universal ao segundo ciclo do ensino fundamental tem apenas pouco mais de
40 anos, e que consequentemente as experiências no campo da arquitetura
educacional – no momento atual – refletem mais um estágio de transição e
reflexão do que o coroamento de uma sólida tradição.
Ao rastrear a história, nota-se que os exemplos e formulações de outros
tempos sublinham o fato de ainda estarmos trabalhando prioritariamente
com as contingências, mais do que com os ideais, e que na impossibilidade
de transformação da cidade em uma teia de espaços públicos de qualidade,
em toda sua riqueza de oportunidades e vivências inusitadas, a escola assumiu paulatinamente a função de recriar, em seu ambiente controlado, toda
a qualidade de vivências que poderiam fazer parte do cotidiano urbano.
Os parques infantis já tentavam prover, ao mesmo tempo, espaços de
recreação, aprendizado e assistência para as crianças de bairros proletários,
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bem como um centro social e cultural, nos horários alternativos, para os
adultos. Desempenhavam também uma função estratégica na paisagem urbana, enquanto espaços de convivência comunitária. A Comissão Executiva
do Convênio escolar já encontraria um desafio maior: somava à necessidade
de expandir a rede de pis, a formulação de uma instituição educacional a
partir dos ideais escolanovistas. Passaria atender aos déficits de vagas num
momento em que a instituição se democratiza, e tentaria ainda estruturar
os bairros a partir da relação da escola com os demais equipamentos concomitantemente construídos pela comissão, tais como os centros esportivos,
teatros e bibliotecas. Na impossibilidade de resolver todas estas questões
dentro das condicionantes impostas pelo poder público, surgem também
os galpões de madeira, que seriam responsáveis por parte expressiva da rede
municipal e simbolizam a formalização de estratégias precárias voltadas
à educação pública. Esse sistema paralelo irá conviver com a produção oficialmente divulgada por longos anos.
A partir da década de 60, a cidade cresce e os problemas se agravam.
Entrevemos, principalmente na ação do Estado, a formulação de uma solução mais estruturada para os déficits que só iriam aumentar nas décadas
subsequentes: planejar, otimizar, padronizar para tentar alcançar numericamente as metas. Mayumi de Souza Lima resumiria bem a equação daqueles
tempos: os recursos continuavam os mesmos, as demandas aumentavam e
a qualidade decaía, particularmente nas unidades que atendiam aos bairros
que se avolumavam na periferia. As unidades que lá chegavam não possuíam
as qualidades das escolas projetadas como ambientes de aprendizagem. Pelo
contrário, refletiam a obrigatoriedade legal e burocrática de sua presença.
Eram salas de aula que sanavam déficits.
A massificação da escola pública que se intensifica a partir da década
de 70, seria o retrato da visão utilitarista do problema por parte do poder
público. As escolas atendem a uma população cada vez maior por unidade e
os programas se reduzem cada vez mais para tentar manter os custos baixos.
O fde trabalhou esta equação de outro modo, focando a eficiência da
sistematização das unidades projetuais, com notáveis ganhos. Investiu na
otimização do desenho, partindo de uma cultura organizacional acumulada
a partir do fece e da conesp. São claros os princípios de racionalização,
sem redução da qualidade construtiva. Apoiou-se na colaboração de uma
geração de arquitetos formados pela escola paulista, marcada pela orientação do racionalismo construtivo e da herança modernista. Enquanto o
sistema padronizado delineava limites, os projetos apresentavam meios
de superá-los em instigantes formulações arquitetônicas, como já havia
sucedido com os projetos de Artigas e Paulo Mendes da Rocha, que diluíam
as unidades construtivas do projeto, na criação de ambientes para o ensino.
Estruturas, rampas, coberturas e acessos se combinavam e se ressignificavam dentro dos sistemas estruturais e das relações espaciais.
De fato a parceria proposta pelo fde resultaria em escolas que tiram
máximo partido do rígido sistema construtivo, extraindo generosidade. Lograram combinar o que poderia parecer um restrito repertório de componentes, e ainda adicionariam a esse léxico, a poética de todas intenções de diálogo
com a cidade. Mas a somatória de salas de aula, salas multiuso, salas de apoio
e quadras esportivas conseguiriam extrapolar as relações programáticas e
urbanísticas sonhadas pelos arquitetos do Convênio Escolar? A unidade divisora dos projetos é o lote, as iniciativas programáticas estão unicamente
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vinculadas ao fde e a Secretaria Estadual de Educação, não extrapolando a
função escolar. E à arquitetura, caberiam os acessos, transposições, luzes,
sombras, a poesia e todas as relações possíveis com a cidade, subjugadas ao
lote e ao perímetro de sua divisa.
Caberia então ao ceu estabelecer os novos paradigmas. De fato, sua
imagem estampada nas revistas comovia, um navio esperançoso no meio do
mar de lotes irregulares. As crianças na piscina, o teatro repleto de espetáculos, a pista de skate em uma versão atualizada de recreação. Há muitos anos
não se via a inauguração de um equipamento esportivo ou cultural pensado
para um bairro. Na periferia, o fato então parecia inédito. O mapeamento de
todos os equipamentos culturais reiterou as suspeitas das fotos: a Cultura e o
espaço público de qualidade passaram a ser oferecidos aonde quase nenhuma
infraestrutura ou equipamento social havia chegado. Somente as escolas massificadas, remediadas pelo fde, lá estavam e as escolas de lata que tinham
sido a principal notícia sobre equipamentos educacionais nos últimos anos.
Diante desses fatos, qualquer crítica se retrairia. Mas o que moveu
este estudo foi a necessidade de compreender onde se encontrava, na história, o momento de ruptura do legado tão comemorado do convênio escolar. Por que passamos a construir todos os equipamentos que o convênio
distribuiu pela cidade, em uma versão condominializada?
Os Centros Educacionais Unificados absorveram, ao mesmo tempo,
a necessidade de enriquecer o programa educacional, retomando o movimento iniciado na década de 50, e levar os equipamentos culturais, o espaço
público e referencias urbanísticas para regiões carentes. Além desse excesso
de atribuições, o fez dentro de uma imbricada teia de condicionantes, o que
sublinha sua característica enquanto política de sucesso, uma vez que parte
basicamente de obstáculos impostos pelo poder público, para proporcionar
serviços de qualidade.
Mas a concentração de expectativas e a crença da eficiência nos aparatos técnicos (edifícios) em resolver boa parte dos problemas da cidade a
partir da sua unidade estruturadora (o lote) revela uma interpretação projetual demasiada funcionalista, moderna, que desloca a responsabilidade
de processos mais complexos que garantiriam a qualidade de vida urbana,
diretamente para a intervenção restrita ao objeto arquitetônico. Isso convém ao poder público, uma vez que parece resolver de maneira otimizada,
em uma única intervenção, a somatória de dificuldades enfrentadas particularmente nos bairros periféricos. O que explicaria, em parte, a expressiva
reprodução desse modelo por outras prefeituras.
Foi preciso então separar as condicionantes dos pressupostos projetuais, a fim de refletir sobre as origens do problema da escola pública na
cidade. O desmonte do conceito de Centro Educacional Unificado, através
do estudo da história da arquitetura educacional em São Paulo, bem como
dos exemplos estrangeiros levantados nessa dissertação, levaram a algumas
ponderações.
Do ponto de vista das políticas públicas, a análise aponta para uma
dificuldade em compatibilizar as demandas imediatas com as medidas de
longo prazo. O estudo da sagmacs e a atuação da edu em Medellín relatam
a necessidade de se estruturar a máquina pública para atuar na escala do
homem, intervir no existente e dar conta da extensão de relações do espaço
urbano contemporâneo. Um caminho possível é o desenvolvimento de um
espaço institucional intersetorial, que consiga dar conta das numerosas
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questões da cidade em uma plataforma de planejamento organizada e eficiente, agregando diferentes secretarias e seus conhecimentos específicos.
Pois a complexidade do diagnóstico deve ser proporcional à estratégia de
ação – humanizada – frente aos problemas do território.
Percebe-se também que é preciso ampliar a interpretação acerca da vida
da criança na cidade, para além da tipologia escolar ou assistencial. Há muitos
espaços e equipamentos sociais, de uso comunitário, propícios a atividades
infantis que podem complementar a teia de vivências cotidianas na cidade.
Do ponto de vista da intervenção urbana, é válido ponderar que a escola
surge como um equipamento de bairro. Suas atribuições urbanísticas, dentro
das particularidades da cidade de São Paulo (e de muitas cidades na América
latina) cresceram a partir da década de 1970, passando a tensionar as escalas e
unidades territoriais, pois funcionam em rede, contribuem para a estruturação
local e ainda tem uma importância na vida cotidiana. Mas se formos analisar,
não a tipologia escola, mas o conceito de educação em relação ao território,
percebemos que há uma diversidade maior de equipamentos que superam
o binômio escola × cidade, de modo que talvez seja preciso desonerá-la de
tantas articulações sociais e territoriais, ao menos nos pressupostos projetuais.
A experiência dos parques infantis, dos equipamentos construídos
do convênio escolar, bem como Medellín e Amsterdam, demonstram possibilidades de espaços públicos que podem ser trabalhados em suas relações com a vida urbana (e com a costura das cidades informais ao tecido
oficial). Consistem em campo infinito de experimentações projetuais. O
porte desses equipamentos e o programa influem diretamente na sua capacidade de diálogo com a cidade. Enquanto o complexo de equipamentos
possui proporções tamanhas, incompatíveis com a estrutura fundiária da
periferia e ainda sujeitos aos controles de acesso da escola. Em contrapartida, espaços de recreação podem se dar em lotes residuais ou consistir em
brinquedos estrategicamente situados em áreas livres propensas a encontros
e permanências.
Para a instituição pública educacional, suscetível a visões políticas,
somam-se os desafios que se estendem dos paradigmas da pedagogia contemporânea à necessidade de incorporar as novas tecnologias informacionais. Esses aspectos não puderam ser contemplados dentro desse estudo. De
um modo geral, percebe-se que a tipologia arquitetônica da escola ainda
demonstra poucas mudanças em relação a sua célula fundamental: a sala
de aula. A necessidade de redução de custos e ampliação da rede pública,
contribuiu para que a escola se tornasse um ambiente mais pragmático e
escolar, do que educacional. Ainda assim, a noção de que a escola deve se
espalhar para a cidade e não o contrário, fica clara a partir dos ceus.
Isto é, todos os valores apreendidos sobre os diferentes espaços de
aprendizagem que fazem parte da vida escolar, podem ser rebatidos na
vivência dos espaços da cidade, enriquecendo a experiência cotidiana das
crianças no tecido urbano. No entanto, o contrário parece não ser possível.
É preciso repensar primeiro a máquina pública, para então renovar a escola
pública. Pois prover a entidade educacional de atributos da cidade, tais como
a convivência com a comunidade no espaço público, a experiência de outras
atividades recreativas e culturais, apreendida a partir da vivência urbana, é,
de certa forma, tentar recriar o espaço da cidade intramuros, isto é, condominializar o espaço e os equipamentos públicos.
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Anexo i

Panorama das Escolas Municipais
construídas a partir de 1956
Conjunto de fotos do acervo do MEM
[Memorial do Ensino Municipal]

Os rumos da arquitetura escolar municipal
são representados por este panorama
fotográfico. A produção da Comissão
Executiva do Convênio Escolar cria
um léxico que perdura nas décadas
seguintes com a produção da Comissão
de Construções Escolares. A chegada em
bairros longínquos é feita por edificações
novas e por barracões de madeira. As
unidades tornam-se cada vez maiores.
Experiências isoladas como as do CEDEC
aparecem em meio a outros padrões.
Os CEUs inauguram um novo porte de
equipamentos e de programa. EMEIs
e EMEFs seguem sendo construídas,
incorporando alguns elementos
construtivos. Trata-se de um extenso
campo de pesquisa ainda por trilhar.

1949
EMEI Presidente Dutra [PI Tatuapé}
Tatuapé

1951
EMEI Santos Dumont
Perdizes

1956
EMEF Coronel Luiz Tenório de Brito
Jardim São Luiz
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1956
EMEF Prof. Noé Azevedo
Tremembé

1956
EMEF Emiliano Di Cavalcanti
Água Rasa

1956
EMEF Irineu Marinho
Vila Prudente
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1956
EMEF Álvares de Azevedo
São Lucas

1956
EMEF Armando Arruda Pereira
Jabaquara

1956
EMEF Professor Almeida Júnior
Socorro
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1958
EMEF Adhemar de Barros
Campo Limpo

1961
EMEF Cde. Pereira Carneiro
Campo Grande

1969
EMEF General de Gaulle
Jardim São Luís
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1962
EMEF Dep. Flores da Cunha
Sapopemba

1968
EMEF Bernardo O’Higgins
Campo Belo

1968
EMEF Celso Leite Ribeiro Filho
Bela Vista
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1969
EMEF Des. Sílvio Portugal
Pirituba

1968
EMEF Alm. Pedro de Frontin
São Miguel
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1970
EMEF Saturnino Pereira
Cidade Tiradentes

1970
EMEF Alf. Tiradentes
Cidade Ademar

1968
EMEF Ibrahim Nobre
Rio Pequeno
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1971
EMEF Tenente Alípio Andrada Serpa
Raposo Tavares

1971
EMEF Prof. Amadeu Mendes
São Domingos

1973
EMEF Cassiano Ricardo
Sacomã

212

1982
EMEI Prof. Alaíde Bueno Rodrigues
Campo Limpo

1983
EMEF Alceu Amoroso Lima
São Rafael

1985
EMEI Clovis Bevilacqua
Sapopemba

213

1991
EMEI Rubens Nascimento Silva
Capão Redondo

1992
EMEF Anália Franco Bastos
Belém

1992
EMEI Dr. Fausto Ribeiro da Silva Filho
Vila Curuçá

214

1999
EMEI Eng. Aldo Giannini
Vila Jacuí

2000
EMEF Prof.a Nilce Cruz Figueiredo
Mandaqui

2002
EMEI Alfredo Volpi
Sapopemba

215

2003
CEU Aricanduva
Cidade Líder

2003
CEU Butantã
Rio Pequeno

2006
CEU Azul da cor do Mar
Itaquera

216

2008
CEU Uirapuru
Raposo Tavares

2008
EMEF Águas de Março
José Bonifácio

2008
EMEF Prof. Gileberto Dupas
Cachoeirinha
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2008
CEI Heliópolis
Sacomã

2008
CEU Parque Bristol
Sacomã

2008
CEU Jaguaré
Jaguaré
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2012
CEI Conjunto Habitacional Apomi
Iguatemi

2012
EMEI Prof. Maria Ricca Ximenes
São Lucas

2012
EMEF Dr. Abrao Huck
Sacomã
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