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A construção da cidadania e da escola nas 
décadas de 1950 e 1960 

 

Por Janice Theodoro  

 

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) – subordinada à 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – reuniu neste volume imagens de alguns 

prédios escolares construídos no Estado de São Paulo nas décadas de 1950 e 1960. Diante 

deles, se fizermos as perguntas adequadas, poderemos compreender um momento 

significativo da história da brasileira. Como qualquer obra humana que resiste ao tempo, 

estes prédios são testemunhos do momento histórico em que foram concebidos e 

construídos. 

Nesses anos, que já podemos chamar de meados do século passado, arquitetos e 

educadores envolvidos com a construção dos edifícios escolares paulistas repensaram, 

criticamente, as matrizes européias e estadunidenses que inspiravam nossas políticas 

públicas de educação, tanto nos projetos pedagógicos como nos arquitetônicos. O resultado 

deste re-pensar, possível de ser avaliado cinco décadas depois, expressa tanto a política 

educacional como as transformações e contradições econômicas, políticas e sociais da 

realidade brasileira, tais como a explosão demográfica, a urbanização e a massificação. 

Além de caracterizar este processo, a arquitetura escolar permite, por meio das formas, 

volumes e técnicas construtivas, a visualização das mudanças ocorridas na nossa 

sociedade. Um traço, a horizontalidade, por exemplo, pode exprimir o anseio da sociedade 

brasileira em manter a unidade na diferença das funções. Vilanova Artigas concebe o 

ginásio de Guarulhos: uma grande cobertura se insere na topografia e um único piso para 

as atividades didáticas mantém a unidade das funções.1 Fica para trás a verticalidade das 

escolas da República Velha (1889-1930) que, de muitas maneiras, exprimia uma sociedade 

patriarcal e profundamente hierarquizada. 

Portanto, pretendemos neste artigo, ao focalizar as construções escolares das 

décadas de 1950 e 1960 encontrar, nas raízes de uma linguagem arquitetônica, elementos 

que nos permitam compreender melhor a história da educação e do Brasil nestas duas 

décadas, marcadas pelo funcionamento de um Estado democrático. 

                                                 
1 Cf. VALENTIM, Fábio Rago. Casas para o ensino: as escolas de Vilanova Artigas. Dissertação de 
mestrado. Orientador Eduardo de Almeida. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2003. 
p. 182. 
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II  ––  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  AASS  PPRRIIMMEEIIRRAASS  DDÉÉCCAADDAASS  DDAASS  EESSCCOOLLAASS  RREEPPUUBBLLIICCAANNAASS  
 

Desde meados do século XIX, alguns grupos de intelectuais e políticos brasileiros 

passaram a pregar publicamente a necessidade de ajustar a sociedade a princípios 

iluministas e positivistas, que vigoravam em países europeus e nos Estados Unidos desde o 

fim do século XVIII e o início do XIX. Entre esses princípios estava a idéia de que o 

Estado deveria incumbir-se de promover a saúde e a instrução de seu povo, condição 

necessária e indispensável para a entrada de qualquer nação no seleto grupo dos povos que 

se consideravam civilizados e desenvolvidos. 

Após a Proclamação da República, em 1889, esses princípios deixaram de ser 

discursos de grupos minoritários – como ocorria na ordem imperial – e passaram a fazer 

parte da própria política e ideologia oficiais de nosso país. A instrução pública surgiu e foi 

implantada no Brasil como parte do projeto das elites letradas para uma nova sociedade, a 

qual, alfabetizada e instruída, abandonaria as tradições e pensamentos arcaicos e adotaria 

princípios e comportamentos científico-racionais. Desta maneira, supostamente, o Brasil se 

transformaria numa nação próspera e civilizada, tanto material quanto espiritualmente. 

Para efetivar esses ideais, a partir de 1893, foram construídos os primeiros edifícios 

para os Grupos Escolares. Seus modelos arquitetônicos, com maiores ou menores 

alterações, foram empregados até os anos 1940. Estes Grupos ainda sobrevivem na 

lembrança de muitos brasileiros, mesmo daqueles de gerações posteriores, porque muitos 

destes prédios funcionam, ainda hoje, como escolas.2 Num primeiro momento, eles 

expressaram as preocupações dos governantes da República Velha, em se legitimar diante 

da nação. Depois de 1930 representaram as dificuldades em se alterar as configurações 

sócio-políticas para adequá-las às transformações geradas pela crescente industrialização e 

urbanização do país. De qualquer forma, visualizar as escolas do final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX é importante para que possamos, primeiro, perceber e, 

depois, compreender a dimensão do espaço e do tempo daquela sociedade: 

“... fachada grandiosa, hall de entrada primoroso, escadarias, duas alas, uma para 

meninos, outra para meninas, eixo simétrico, pátio interno, acabamento com 

materiais nobres, portas com bandeiras, janelas verticais grandes e pesadas, 

                                                 
2 Os Grupos Escolares existiram até 1971, quando foram extintos pela Lei Federal no. 5692, que fundiu o 
ensino primário e o ginasial no chamado primeiro grau. Sendo assim, grande parte dos prédios escolares das 
décadas de 1950 e 60, tema central deste artigo, ainda foi construída para abrigar a mesma estrutura escolar 
do início do século XX. 
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carteiras para dois alunos, relógio redondo com algarismos romanos e pêndulo, 

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

saída da escola, festas cívicas, hino nacional, hasteamento de bandeiras e 

declamação de poesias, uniforme azul e branco, caixa escolar, boletim de nota de 

comportamento e aplicação, medalhas de honra ao mérito aos melhores alunos, 

orfeão, cartilha, livro de leitura, brincadeiras, medo, alegria.”3 

 

Se a imagem descrita acima traz, para alguns brasileiros, boas recordações. Os 

números nos permitem visualizar a ausência desta realidade escolar para muitos brasileiros. 

Estabelecendo proporções, teremos a idéia do desequilíbrio, ou seja, de quantas crianças 

tiveram acesso a uma sala de aula e, principalmente, quantos brasileiros e brasileiras não 

tiveram sequer a chance de aprender a ler e a escrever. Em 1927, por exemplo, o número 

das matrículas globais em todo o território nacional era de 1.780.000 para uma população 

em idade escolar estimada em 4.700.000. No nível secundário, para uma população em 

idade escolar de 4.350.000, o número de alunos não excedia os 52.000. No ensino técnico 

profissional, os alunos matriculados atingiam a cifra de 42.000 e no superior, em todo o 

país, somavam apenas 12.500. 

Embora as escolas se destinassem, em princípio, a toda sociedade, na prática, a 

maioria esmagadora delas foi construída nos bairros mais urbanizados das cidades para 

atender a grupos de poder que apoiavam as elites republicanas. Esta política favoreceu, 

principalmente, as classes altas e médias urbanas, que se identificavam com a idéia de 

progresso técnico-científico. Enquanto isso, a população que vivia no campo, ou nos 

bairros mais distantes dos centros urbanos, continuava analfabeta devido à ausência de 

uma rede escolar capaz de responder à demanda por vagas. 

Esse é o cenário escolar que, de modo geral, caracterizou a nossa República Velha. 

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

décadas do século XX, a escola pública e leiga funcionou preponderantemente como um 

símbolo da possibilidade de transformações sociais, políticas e culturais do regime 

republicano.  Entre as transformações apregoadas pelo novo regime político, uma das mais 

significativas era a substituição da relação entre súditos e governantes pela relação entre 

cidadãos e seus representantes. No entanto, o regime político atrelou a participação dos 

                                                 
3 BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas 
pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 2002. p. 
18. 
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cidadãos na escolha dos representantes políticos à alfabetização e, dessa forma, ao acesso à 

escola. A escola pública da República Velha tornou-se, assim, uma das formas de acesso à 

cidadania, embora freqüentá-la não significasse igualdade de participação no processo de 

escolha dos representantes políticos, pois existiam outros limitadores, tais como a idade e o 

gênero sexual.4 

Os edifícios escolares da República Velha eram imponentes, expressando, pelas 

suas próprias dimensões, a importância de uma escola pública, símbolo de sustentação do 

recém-inaugurado regime político. Os Grupos Escolares destacavam-se na paisagem 

urbana e eram facilmente identificáveis em razão de suas fachadas, assim como outros 

edifícios de utilidade pública, como os prédios dos Correios e as estações ferroviárias. 

Estilisticamente, os edifícios escolares se caracterizavam pela simetria neoclássica, 

adotada em larga escala nas escolas primárias francesas5 e empregada tanto para separar a 

ala masculina da feminina quanto para distribuir as grandes janelas que garantiam luz e 

ventilação à edificação, obedecendo aos novos preceitos de salubridade. Eram altos, às 

vezes imponentes e capazes, sempre, de se diferenciarem dos edifícios que os 

circundavam. Com relação às formas de implantação, era freqüente a presença de porões 

favoráveis a adaptação de projetos-tipo a diversas topografias. Quanto aos materiais 

construtivos, observa-se o emprego de tijolos de barro, de madeira, de pedra e de ferro, 

sobretudo no acabamento, pois esse material era o símbolo da modernidade e da Revolução 

Industrial, que chegava ao Brasil de forma lenta e geograficamente desigual. 

Estes prédios abrigaram instituições que substituíram as chamadas escolas de 

primeiras letras do Império, conhecidas também como escolas unitárias, pois reuniam 

alunos em diversos níveis de ensino em uma mesma sala, priorizando o atendimento 

individual, o exercício da leitura e a memorização. Diferentemente, as novas escolas 

republicanas dividiam os alunos em séries e preconizavam a aplicação do método intuitivo, 

que pretendia despertar a observação, o empirismo e o uso dos sentidos na criança. Isso 

faria com que ela chegasse a compreender cientificamente o mundo, realizando, ao longo 

de seu desenvolvimento, uma espécie de recapitulação do que se acreditava ser a evolução 

do saber humano. Partia-se do particular e concreto para se chegar ao geral e abstrato, em 

outras palavras, o conhecimento científico era concebido nos moldes do pensamento 

                                                 
4 A Constituição de 1891 determinava, de modo geral, que eram eleitores apenas os cidadãos – portanto 
homens – com mais de 21 anos que não fossem mendigos, analfabetos, militares ou eclesiásticos. 
5 Cf. WOLF, Silvia Ferreira Santos. Espaço e educação. Os primeiros passos da arquitetura das escolas 
públicas paulistas. Dissertação de mestrado. Orientador Carlos Alberto Cerqueira Lemos. São Paulo: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 1992. 
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ocidental moderno.6 As escolas republicanas também se diferenciavam das escolas 

unitárias pela existência de um currículo universal, que excluía o ensino cristão, pela 

regulamentação e pelo planejamento do tempo escolar e de suas atividades por meio de um 

calendário escolar, pela avaliação sistemática do desempenho dos alunos por meio de 

exames padronizados – que eram verdadeiros acontecimentos cívicos – e, especialmente, 

pela nítida separação dos espaços destinados a diferentes atividades.7 

Estas características das escolas republicanas, podem parecer, hoje, absolutamente 

“naturais”. Elas nos são familiares e apresentadas como o resultado de uma suposta 

evolução nos métodos de ensino. No entanto, é importante compreender que a implantação 

deste tipo de escola é expressão das transformações em curso nas esferas técnico-científica 

e produtiva do mundo Ocidental, sobretudo a partir do século XIX. 

Tais transformações, que tiveram na fábrica e na linha de produção suas expressões 

paradigmáticas, influenciaram tanto a vida cotidiana como as relações sócio-políticas. É 

importante destacar as relações existentes entre as idéias que gerenciam as fábricas, o 

mundo técnico-científico e as escolas, porque, nem sempre, se percebe a estrutura que as 

une. Hoje, é visível como estas instituições e edifícios passaram, sucessivamente, a dividir 

suas dependências em espaços especializados – o da “produção” (de bens ou do ensino), o 

da administração e o da recreação – e a adotar a administração realizada por uma 

burocracia especializada. A meta a ser alcançada era a racionalização e o controle 

quantitativo dos processos produtivos, técnico-científicos ou educacionais.8 O 

conhecimento científico – que deveria ser ensinado nas escolas republicanas – e o 

desenvolvimento da tecnologia fabril compunham as duas faces de uma mesma moeda no 

mundo ocidental, possuindo a segmentação do conhecimento e do processo produtivo 

como pressuposto comum. Portanto, o empirismo, a divisão e especialização dos saberes, a 

                                                 
6 No Brasil, a primeira dessas escolas surgiu no sistema público na década de 1890 e, não coincidentemente, 
em São Paulo, uma das regiões mais importantes na composição de forças políticas da República Velha. O 
primeiro edifício projetado e construído especificamente para abrigar esse tipo de escola foi construído na 
cidade de São Paulo em 1893. Trata-se da Escola Modelo da Luz (depois, Grupo Escolar Prudente de 
Moraes), projetada por Ramos de Azevedo. Escolas republicanas inspiradas no projeto de Ramos de Azevedo 
multiplicaram-se na Capital e nas cidades do interior do Estado de São Paulo e suas instalações, em geral, 
acompanhavam a expansão das ferrovias. Cf. BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e 
educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). 
São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 2002. 
7 O currículo dessas primeiras escolas republicanas era composto, basicamente, por aritmética e geometria, 
linguagem, leitura, gramática e caligrafia, história e geografia, ciências físicas, químicas e naturais, higiene, 
desenho, exercícios ginásticos e trabalhos manuais – sendo essas duas últimas atividades exclusivas para os 
meninos. 
8 Além do mais, a separação programada entre trabalho e lazer também é algo típico das sociedades urbanas e 
industriais, que possuem como premissa básica de funcionamento a atuação sincrônica dos trabalhadores que 
participam das diversas etapas de um mesmo processo produtivo. 
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divisão do trabalho e, também, a visão do tempo como mercadoria9 compunham uma 

complexa estrutura mental típica do pensamento moderno. 

Apesar do número de escolas em funcionamento ter crescido, consideravelmente, 

entre o começo do século XX e o início dos anos de 1930, não foi o suficiente para garantir 

a implantação de uma rede educacional que universalizasse a educação em âmbito 

nacional. A população crescia em ritmo vertiginoso e era grande o número de 

trabalhadores rurais que se transferia para as cidades em busca de trabalho e de melhores 

condições de vida.10 Os governantes paulistas da República Velha adotaram, assim como a 

maioria de seus sucessores nas décadas seguintes, medidas paliativas. Em 1904, reduziram 

o ensino primário em um ano (de cinco para quatro anos). Em 1908, duplicaram os turnos e 

reduziram a carga diária de aula em uma hora (de cinco para quatro horas). Em 1928, 

novamente, reduziram a carga de horas de aula, tresdobrando os turnos. 

Como o problema educacional era, de modo geral, prioridade apenas na retórica dos 

governadores e prefeitos paulistas, o problema da exclusão escolar cresceu constantemente, 

sobretudo na Capital, que praticamente dobrava de população de quinze em quinze anos. 

Em 1917 eram 500.000 habitantes, em 1933, 1.000.000, em 1950, 2.000.000 e em 1957 

eram 3.000.000. O ritmo das construções urbanas também cresceu assustadoramente. Em 

1920 ocorreram 1.875 novas construções, em 1930 ocorreram 3.922, em 1940, 12.490 e 

em 1950 ocorreram 21.600 construções.11 Essas transformações ocorreram sem que a 

administração pública tivesse mecanismos adequados de controle e planejamento para 

ordenar um crescimento em ritmo tão acelerado, gerando o chamado inchaço urbano. 

Frente a tal crescimento, as medidas paliativas não conseguiram amainar o 

problema da falta de vagas nas escolas públicas. Não apenas permanecia a defasagem entre 

o número de vagas e a demanda por escolas como a qualidade do ensino decaiu muito. 

Tendo em vista a gravidade do problema e a precariedade dos recursos disponíveis para a 

educação, os debates entre elites dirigentes e intelectuais tenderam a deixar de lado a 

                                                 
9 Reunir os alunos em classes seriadas para que o professor lhes dedicasse atenção durante todo o período foi 
uma forma de evitar que alguns alunos ficassem ociosos enquanto o professor dedicava atenção 
individualizada a outros, que estariam em níveis diferentes, como ocorria nas antigas escolas unitárias. Essa 
mudança permitia que o professor concentrasse sua atenção numa fase do processo de escolarização – assim 
como um funcionário numa linha de produção – e que o tempo dos alunos não fosse desperdiçado com o ócio 
durante sua permanência na escola – o que pressupõe a existência da concepção do tempo-mercadoria. 
10 No princípio do século XX, em 1909, há 92 Grupos Escolares no Estado de São Paulo e vinte anos depois, 
em 1929, há 297 por todo o Estado, sendo 47 na Capital e 250 no interior. Nesse mesmo período, a cidade de 
São Paulo passou de menos de quinhentos mil habitantes, em 1917, para mais de um milhão, em 1933.  Cf. 
BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas 
pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 2002. 
11 Cf. MORSE, Richard. Formação Histórica de São Paulo. São Paulo: DIFEL, 1970. 
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qualidade do ensino. Diminuía-se o período de escolaridade, prejudicando a formação para, 

apenas, alguns brasileiros. Dessa forma, as preocupações educacionais oficiais tornavam-

se, basicamente, um problema de cifras do analfabetismo, que seria, segundo as elites 

intelectuais e políticas de então, um dos grandes responsáveis pela incapacidade do país em 

entrar na modernidade republicana e científico-tecnológica. 

 

IIII  ––  UUMM  NNOOVVOO  PPRROOJJEETTOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO--PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO::  AA  EESSCCOOLLAA  NNOOVVAA  
 

A resposta oficial aos impasses em que vivia a educação no Brasil nos anos 1920 

era limitar o problema apenas ao número de analfabetos. Em desacordo com as políticas 

em curso, um grupo de intelectuais iniciou um debate procurando demonstrar que a escola 

não deveria ser tratada apenas como o espaço da alfabetização. Seu significado era, 

segundo eles, muito maior. Tratava-se de criar uma escola capaz de ensinar os alunos a 

pensar e a atuar satisfatoriamente num mundo em transformação, como em qualquer nação 

que estivesse se industrializando. 

Este movimento ficou conhecido como Escola Nova e teve profunda influência nos 

debates político-pedagógicos das décadas seguintes, interferindo de maneira decisiva na 

concepção dos edifícios escolares que seriam construídos nas décadas de 1950 e 60, tema 

central deste artigo. 

Anísio Teixeira (1900-1971) foi um dos principais representantes do movimento 

Escola Nova em nosso país. Considerado um liberal influenciado por idéias de educadores 

dos Estados Unidos e da Europa e, ao mesmo tempo, simpatizante do movimento 

comunista do Rio de Janeiro, acreditava que a educação deveria ser um processo de 

contínua reorganização e reconstrução da experiência humana. Para isso, imaginava uma 

escola que, além de alfabetizar, formasse hábitos e atitudes, cultivasse aspirações e 

preparasse a criança para uma civilização técnica e industrial em mutação permanente.12 

Os educadores e profissionais da educação escolanovistas, entre os quais também 

estavam Fernando Azevedo, Lourenço Filho e Carneiro Leão, fundaram, em 1924, a 

Associação Brasileira de Educação (ABE) e foram, alguns anos mais tarde, encarregados 

por Getúlio Vargas de preparar um plano educacional para o país. No entanto, Vargas 

executou uma reforma do sistema educacional brasileiro antes do plano ficar pronto. Os 

                                                 
12 As idéias de Anísio Teixeira basearam-se muito nas das obras de John Dewey (1859-1952), que defende 
um certo pragmatismo educacional. Cf. BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e 
educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). 
São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 2002. 
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educadores reagiram lançando um manifesto que defendia uma escola primária pública, 

universal, leiga, obrigatória e gratuita. Além disso, a escolarização deveria adaptar-se às 

regiões brasileiras e ser integral, isto é, física, psicológica, moral e intelectual. 

A coesão e a constância do movimento, aliadas à situação de precariedade dos 

edifícios e insuficiência de vagas nas escolas públicas, resultaram em apoio da opinião 

pública a estes educadores. A partir dos anos 1930, algumas das idéias propostas pelos 

escolanovistas foram colocadas em prática no Distrito Federal e nos estados da Bahia, do 

Ceará e, também, de São Paulo. Os educadores envolvidos com este movimento, a partir de 

alguns planos de renovação do ensino, construíram um modelo de organização espacial 

que deveria pautar a construção dos novos edifícios escolares, de modo que eles 

satisfizessem as necessidades das novas propostas pedagógicas. 

No Estado de São Paulo, os preceitos da Escola Nova marcaram as atuações da 

Comissão Permanente de Educação, criada em 1934 no interior das Diretorias de Educação 

e vinculada ao setor de Viação e Obras Públicas. Essa comissão deveria resolver o 

problema da defasagem entre vagas e demanda no Estado que mais crescia 

economicamente em todo o país. Seguindo os preceitos dessa nova perspectiva 

pedagógico-arquitetônica, onze Grupos Escolares foram projetados para a Capital. Eles 

contavam com espaço para museu, biblioteca, sala de leitura e auditório, onde eram 

realizadas atividades político-grupais e dramáticas. Mas, infelizmente, esses edifícios 

foram exceções. A grande maioria deles, construídos em todo o Estado de São Paulo, entre 

os anos de 1920 e 1950, cerca de quatrocentos, não incorporou os preceitos da Escola 

Nova. 

Ademais, as condições de funcionamento de muitos edifícios escolares tornavam-se 

cada vez mais precárias, sobretudo pelas constantes medidas paliativas que visavam 

atender um número maior de alunos numa mesma rede física. Apesar do vigor da discussão 

político-pedagógica e da implementação de algumas escolas marcadas pelo ideário da 

Escola Nova, a defasagem entre o número de alunos e o número de vagas escolares 

continuou a crescer entre os anos 1930 e 1940, em todo o Estado de São Paulo. Segundo o 

censo escolar de 1934, a população do Estado era de 6.433.327 habitantes e entre esses 

havia 1.137.091 indivíduos em idade escolar primária, isto é, entre 7 e 14 anos. No entanto, 

apenas cerca de 38% dessa população estava nas escolas. A maioria das escolas paulistas, 

do final dos anos 1940, era constituída por barracões e prédios adaptados e, grande parte, 

não contava com os espaços e equipamentos mínimos necessários ao seu funcionamento. 
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O número de excluídos do sistema escolar era assustador. Muitos intelectuais e 

políticos, especialmente os que acreditavam no papel civilizador e de integração social da 

escola, refletiram sobre a instabilidade do equilíbrio social brasileiro e sobre o perigo do 

rompimento da ordem vigente. Frente a essa situação, as idéias de Anísio Teixeira 

encontram eco, sobretudo ao afirmar que “... a educação é um processo de estabilidade 

social e apenas secundariamente de ascensão social.”13 

Uma sociedade estratificada e paternalista que marcava as hierarquias pela 

majestade de seus edifícios públicos precisa se rever. As elites ancoradas no poder 

construíam poucas escolas que, segundo Anísio, ensinavam as crianças e adolescentes a 

serem, apenas, obedientes e terem um certo domínio da vontade. Esta escola, 

freqüentemente com vocação ornamental, segundo ele, deveria ser substituída por uma 

outra, que visasse o desenvolvimento de uma consciência crítica, ou seja, uma escola que 

levasse os alunos, a partir da compreensão dos desafios cotidianos, a compartilhar a 

construção do bem comum a partir das diferentes aptidões e capacidades individuais. 

Em suma, podemos dizer que Anísio Teixeira imaginou a sociedade ideal como 

uma macro-escola, isto é, uma sociedade que seria regida por distinções e oportunidades 

baseadas no mérito – uma espécie de meritocracia. A sua proposta é clara: 

Façamos do nosso sistema escolar um sistema de formação do homem para os 

diferentes níveis da vida social. Mas com um vigoroso espírito de justiça, dando 

primeiro aos muitos aquele mínimo de educação, sem o qual a vida não terá 

significado nem poderá sequer ser decentemente vivida, e depois, aos poucos, a 

melhor educação possível, obrigando, porém a estes poucos a custear, sempre que 

possível, pelo menos parte dessa educação, e, no caso de ser preciso ou de justiça, 

pelo valor do estudante, dá-la gratuita, caracterizando de modo indisfarçável a 

dívida que está ele a assumir para com a sociedade. A educação mais alta que 

assim está ele a receber não lhe dá direitos nem o faz credor da sociedade, antes 
                                                 
13 TEIXEIRA, Anísio. A Educação escolar no Brasil. In: FORACCHI, Marialice Mencarini & PEREIRA, 
Luiz. Educação e Sociedade (leituras de sociologia da Educação). 5a. edição. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1970. p. 396. Nesse mesmo sentido, afirma também que “A educação escolar é uma necessidade, 
em nosso tipo de civilização, porque não há nível de vida em que dela não precisemos para fazer bem, o que 
de qualquer modo sempre teremos de fazer. Deste modo, a sua função é primeiro a de nos permitir viver 
eficientemente em nosso nível de vida e, somente em segundo lugar, a de nos permitir atingir um novo nível, 
se a nossa capacidade assim o permitir. Se toda educação escolar visar sempre a promoção social, a escola 
se tornará, de certo modo, repito, um instrumento de desordem social, empobrecendo de um lado, os níveis 
mais modestos de vida, e, por outro lado, perturbando excessivamente os níveis mais altos, levando-lhes 
elementos que, talvez, não estejam devidamente aptos para o novo tipo de vida que a escola acabou por lhes 
facilitar. Palavras duras essas, sem dúvida, mas temos de dize-las, pois os países subdesenvolvidos são os 
que mais rapidamente se deixam perder pela miragem da educação como exclusivo processo de promoção 
social. E este será, sem dúvida, o mais grave defeito de todo o nosso sistema escolar.” Ibidem, p. 397. 
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lhe dá deveres e responsabilidades, fá-lo o devedor de um débito que só a sua 

produtividade real poderá pagar”.14 

 

O trecho acima também deixa claro que Anísio Teixeira via na educação pública, 

gratuita e universal a melhor alternativa para a transformação da sociedade. Em suas 

palavras, “A educação sempre se apresentou como alternativa para a revolução e a 

catástrofe, mas, para isto, é necessário que não se faça ela própria um caminho para o 

privilégio ou para a manutenção dos privilégios.”15 

De forma geral, esses eram alguns dos problemas e idéias político-pedagógicos que 

marcaram as décadas de 1930 e 1940. Em fins dos anos 1940, época em que São Paulo já 

se consolidava como a maior potência industrial e financeira da federação, criou-se um 

convênio entre o Estado e a Prefeitura da Capital que pretendia solucionar o problema da 

falta de vagas no município – onde se concentrava a maior parte do déficit de vagas do 

Estado – antes das comemorações de seu IV centenário, em 1954. Embora não tenha 

atingido sua principal meta, o chamado Convênio Escolar contribuiu para alterar o modo 

de conceber e executar a construção de edifícios escolares, bem como para consolidar, no 

projeto, a presença de princípios da Escola Nova. Esses são alguns dos temas tratados a 

seguir. 

 

IIIIII  ––  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  DDOOSS  AANNOOSS  11995500::  OO  CCOONNVVÊÊNNIIOO  EESSCCOOLLAARR  
 

Tanto do ponto de vista internacional como do nacional, as décadas de 1950 e 1960 

foram extremamente significativas para a história brasileira. Terminada a Segunda Guerra 

Mundial e o Estado Novo (1937-45), a vida política e econômica brasileira sofreu 

profundas alterações. A população urbana, que vinha crescendo constantemente, pela 

primeira vez em nossa história, ultrapassou a rural e continuou a crescer vertiginosamente.  

Nessas duas décadas, diversas empresas multinacionais se instalaram no Brasil, 

especialmente as de veículos automotores, transformando a paisagem brasileira, tanto 

urbana quanto rural. As rodovias e os veículos automotores tornaram-se cada vez mais 

necessários para a nova lógica de circulação de bens, serviços e pessoas. Se em 1950 

existiam 63.000 veículos em São Paulo em 1966 o número chegava em 415.000.16 

                                                 
14 Ibidem, p. 412. 
15 Ibidem, p. 412. 
16 Cf. MORSE, Richard. Formação Histórica de São Paulo. São Paulo: DIFEL, 1970.  p. 373. 
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Entre as principais transformações urbanas ocorridas nessas décadas, destaca-se a 

verticalização das construções da cidade de São Paulo e a concomitante expansão 

territorial das áreas habitadas do município. O impacto social e econômico da urbanização 

e da industrialização favorecia a proletarização da mão-de-obra, rural e urbana, e não 

alterava, substancialmente, as desigualdades econômicas. Segundo Antônio Candido, 

“...tipos rurais e urbanos são bruscamente reaproximados no espaço geográfico e social, 

participando num universo que desvenda dolorosamente as discrepâncias econômicas e 

sociais”.17 O crescimento da população em ritmo acelerado se fez acompanhar pela 

desintegração dos laços de solidariedade que existiam anteriormente no campo. Ao mesmo 

tempo, o Estado se mostrava incapaz de desenvolver políticas que proporcionassem outras 

formas de integração social. O resultado foi um aumento da tensão social e das 

reivindicações por serviços públicos que não chegavam às populações mais pobres ou 

recém-chegadas às grandes cidades. Com relação à zona rural, o problema era ainda muito 

mais grave, pois o número de analfabetos era enorme e a ausência de escolas um problema 

endêmico. 

Para tentar corrigir a defasagem entre o número de alunos e de vagas escolares 

disponíveis na capital econômica e financeira do país, foi assinado, em 1949, um convênio 

entre o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da Capital. Por meio dele, a 

Prefeitura comprometia-se a aplicar 20% dos recursos arrecadados no sistema de ensino, e 

destes, 72% na construção, aquisição, adaptação e conservação de imóveis e prédios 

destinados ao ensino. Pretendia-se que à Prefeitura, por meio do Convênio, cumprisse a 

Constituição de 1946, que fixava limites mínimos de investimento na educação. O 

funcionamento a e administração das novas escolas não seriam alterados, ou seja, 

continuariam nas mãos do governo estadual.18 

Esse convênio vigorou, efetivamente até 1954 e, formalmente, até 1959. Resultou 

na construção de cerca de setenta edifícios escolares, de quinhentos galpões provisórios, de 

trinta bibliotecas, de noventa recantos infantis e de vinte parques infantis, além das 

reformas e do trabalho de conservação.19 Nesse período, a construção dos prédios escolares 

esteve a cargo de diferentes órgãos construtores em São Paulo. De forma geral, até 1960 a 

responsabilidade foi da Diretoria de Obras Públicas (DOP), dentro do qual havia comissões 

                                                 
17 CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito. Estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos 
seus meios de vida. Rio de Janeiro:  1964. 
18 Cf. AMADEI, José. O que é Convênio Escolar. In: Revista Habitat nº. 4. Direção Lina Bo Bardi. São 
Paulo: Habitat Editora, setembro-dezembro de 1951. p. 3. 
19 Cf. Ibidem. 
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designadas pela Diretoria de Ensino. Por ocasião do Convênio, foi criada uma Comissão 

Executiva, que atuava no interior do DOP. Com o fim do Convênio, em 1954, a construção 

das escolas passou para a Comissão Municipal de Construções Escolares, responsável por 

edificar escolas na Capital, e para o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo 

(IPESP).20 

As escolas construídas pelo Convênio Escolar incorporaram algumas idéias de 

Anísio Teixeira e de outros educadores ligados à Escola Nova, traduzindo-as para uma 

linguagem arquitetônica. Hélio de Queiroz Duarte (1906-1989) foi um dos arquitetos-chefe 

da Comissão Executiva do Convênio e assumiu o desafio de transformar as novas 

necessidades pedagógicas em projetos arquitetônicos. Além dele, inúmeros arquitetos 

participaram do Convênio Escolar, tais como Eduardo Corona, José Roberto Tibau, 

Oswaldo Corrêa Gonçalves e Ernest Robert de Carvalho Mange, ex-estagiário de Le 

Corbusier. Sem dúvida, este grupo marcou a arquitetura moderna paulistana dos anos 

1950, tanto do ponto de vista construtivo como pelas soluções plásticas. 

O Convênio Escolar de São Paulo ocorreu em um momento de grande debate 

político em todo o país. Desde 1946 a constituição federal previa que era competência da 

União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Portanto, era necessário 

reformular o sistema educacional em todo o país. Para encontrar uma solução adequada, 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 em 1948. Após um longo período de disputas entre grupos 

políticos de esquerda e direita, que durou dez anos, o projeto resultou na Lei das Diretrizes 

e Bases (ou Lei 4.024), votada em dezembro de 1961.21 Os projetos e obras do grupo de 

                                                 
20 O IPESP começou a atuar como órgão construtor de escolas, ao lado da Diretoria de Obras Públicas, em 
1957. Entre 1957 e fevereiro de 1959, antes do início do Plano de Ação, o IPESP construiu 51 Grupos 
Escolares e 24 ginásios (escolas secundárias). Cf. 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 FAU/USP). Veremos que depois, em 1960, foi criado o Fundo 
Estadual de Construções Escolares (FECE), parte do Plano de Ação do Governador Carvalho Pinto. O FECE 
foi desativado em 1975, sendo então substituído pela Companhia de Construções Escolares do Estado de São 
Paulo (CONESP), por sua vez, substituída pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) em 
1987. Cf. BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e 
propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 
2002. 
21 Na fase final desse processo, Carlos Lacerda apresentou um projeto substitutivo que não permitia o 
monopólio estatal da educação, mantendo-a aberta para a participação das instituições privadas. O resultado 
de toda essa discussão não gerou grandes alterações, pois se manteve a estrutura tradicional do ensino 
(composto de pré-primário, primário, médio e superior) e a existência das instituições privadas de ensino e 
educação. A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 também não estabeleceu um currículo fixo para todo o 
território nacional. Cf. ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). 26a. 
edição. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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arquitetos que atuou no Convênio Escolar refletem debates, mudanças, utopias, projetos e 

problemas sociais que caracterizaram a história brasileira e paulista dos anos 1950. 

Uma idéia-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.22 Esta tipologia deveria 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 revista Habitat nº. 4, que apresenta os resultados arquitetônicos do Convênio, 

expressou a intenção dessas mudanças e o papel revolucionário e simbólico de integrar a 

vegetação, sob a forma controlada de jardins, como um elemento do conjunto 

arquitetônico: 

“Não à escola-monumento, escola fortim que infunde respeito e que aparece às 

tenras fantasias das crianças como algo de tenebroso, de áulico e até de inimigo. 

(...) As escolas do Convênio Escolar são amplas, horizontais, espaçosas no meio de 

jardins, são um convite amigável para as nossas crianças...”23 

 

Os arquitetos envolvidos eram conscientes que suas construções poderiam 

contribuir para transformar a sociedade. “É possível que um ambiente modernizado 
                                                 
22 Cf. KOK & outros (organizadores). São Paulo 450 anos: de vila a metrópole. A escola e a cidade. São 
Paulo: Bei Comunicação, 2005. 
23 As arquiteturas do Convênio Escolar. In: Revista Habitat nº. 4. Direção Lina Bo Bardi. São Paulo: Habitat 
Editora, setembro-dezembro de 1951,  p. 17. 
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imponha, de certo modo, por si mesmo, uma reforma do ensino”, afirma Hélio Duarte, um 

dos maiores entusiastas das idéias de Anísio Teixeira a participar do Convênio Escolar.24 

Hélio Duarte esteve uma temporada em Salvador, antes de 1944, quando se 

estabeleceu em São Paulo. Na cidade baiana estabeleceu contato com as idéias de Anísio 

Teixeira e com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, instituição criada pelo educador e 

que reunia características de escola e de parque. Nestes centros, as crianças permaneciam 

por período integral e realizavam, além das aulas e práticas esportivas, uma série de 

atividades que o educador chamava de socializantes. As atividades desses centros não se 

restringiam às crianças, jovens e professores, mas procuravam envolver toda a comunidade 

e alfabetizar os adultos. Em São Paulo, Hélio Duarte trabalhou não só no Convênio 

Escolar, mas foi presidente da subcomissão de Planejamento Escolar entre 1950 e 1952. 

Foi, também, professor de Composição de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da USP e em sua tese, Espaço flexível: uma tendência em arquitetura, 

defendeu a  industrialização da construção e a flexibilização dos espaços, sempre tendo em 

vista a racionalização do processo construtivo. 

Embora tenha sido notável o trabalho dos arquitetos ligados ao Convênio Escolar, é 

importante ressaltar que esta elite intelectual atuou de maneira desvinculada dos 

educadores da rede de ensino. Em geral, limitaram-se a ouvir as aspirações dos delegados 

de ensino por meio de algumas perguntas pré-estabelecidas. Além disso, partilhavam de 

uma visão extremamente evolucionista de história, que vinculava o conhecimento 

exclusivamente às instituições escolares e à escrita, o que, por vezes, os faziam ver o 

analfabetismo como uma forma de enfermidade ou de manutenção de pensamentos 

considerados primitivos.25 

Sem ter cumprido sua meta, o Convênio Escolar deixou de atuar significativamente 

após 1954, embora tenha existido formalmente até 1959, como mencionamos acima.26 

Embora o problema tenha sido minimizado na Capital, o déficit de vagas escolares no 

Estado de São Paulo continuou a crescer. Em 1960, por exemplo, havia 1.845 Grupos 

                                                 
24 O problema escolar e a arquitetura. In: Revista Habitat nº. 4. Direção Lina Bo Bardi. São Paulo: Habitat 
Editora, setembro-dezembro de 1951, p. 4. 
25 Hélio Duarte chega a dizer que “A insuficiência mental de nosso povo não tardaria a desaparecer, se os 
problemas de instrução e educação merecessem dos nossos governos um interesse maior...”. Ibidem, p. 6. 
26 Entre as razões para o fim dessa iniciativa, estariam a re-alocação de parte da verba da educação para a 
construção do parque do Ibirapuera, o que teria levado Hélio Duarte a pedir demissão, pois tornaria 
impossível cumprir a meta inicial do Convênio. Outra razão, teria sido a criação do sistema municipal de 
ensino primário, o que gerou conflitos entre as administrações municipal e estadual – antes, o município 
apenas construía e o Estado cuidava do funcionamento do sistema de ensino. Cf. BUFFA, Ester & PINTO, 
Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos Grupos 
Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 2002. 
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Escolares no Estado, sendo que 267 estavam na Capital e 1.578 no interior. Desse total, os 

prédios escolares feitos de alvenaria, de propriedade pública e construídos como escolas 

eram apenas 109 na Capital e 1.022 no interior. Os demais eram barracões de madeira ou 

prédios adaptados que, mesmo assim, não davam conta de atender o enorme crescimento 

da população do Estado, sobretudo da urbana.  

Para termos uma idéia desse crescimento populacional e urbano, basta dizer que em 

1950 haviam 9.134.423 habitantes no Estado de São Paulo (52,6% deles na zona urbana) e 

em 1960 esse número havia passado para 12.974.699 (62,8% deles nas cidades). Ao findar 

os anos sessenta, serão 17.958.693 habitantes no Estado (80,4% deles nas cidades).27 

Para vislumbrarmos a natureza desta transformação, basta observar o crescimento 

do movimento sindical, marco significativo das mudanças em curso. A medida do 

crescimento das consciências políticas pode ser aferida pelo aumento do número de 

sindicatos e, também, pelo número de trabalhadores sindicalizados. Se em 1947 o número 

de assalariados afiliados a sindicatos era de 797.691 em todo o Brasil, o auge das filiações 

ocorreu entre  1961 e 1963 quando o total de sindicalizados atingiu o número de 1.200.000. 

O número de greves também cresceu, bem como a porcentagem de adesão a elas. Por 

exemplo, em 1953, metalúrgicos, têxteis, vidreiros, gráficos e trabalhadores da industria de 

papel iniciaram uma greve que durou 10 dias e que contou com a participação de 400 mil 

grevistas. Como resultado, os trabalhadores obtiveram 25% de aumento em seus salários.28 

Este clima, marcado por profundas transformações sociais e políticas, vai prevalecer até 

março de 1964, com o golpe militar. 

Nesse contexto de migrações internas e de explosão demográfica nas cidades, as 

pressões populares por escolas cresceram e começaram a se tornar foco de debates da 

opinião pública e dos meios de comunicação de massa, alguns dos quais recém-chegados 

ao país, como a televisão. 

Na segunda metade dos anos 1950, o governo do Estado adotou medidas paliativas 

nada originais, como a construção de mais galpões, o aumento do número de períodos de 

funcionamento das escolas e a diminuição da carga horária diária e do número de anos do 

ensino primário, que chegou a ser reduzido para dois anos durante um quadriênio. As 

pressões populares por mais escolas cresceram e obtiveram apoio da  opinião pública. Os 

dois quadros a seguir sintetizam a situação da rede escolar paulista e nos mostra como o 
                                                 
27 Cf. ibidem. 
28 Cf. RODRIGUES, Leôncio Martins. Sindicalismo e Classe Operária. In: História da Civilização 
Brasileira, vol. III – O Brasil Republicano. Sociedade e Política 1930-64. São Paulo: DIFEL, 1981, pp. 550-
551. 
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acúmulo de medidas paliativas fez com que o número de prédios adaptados ou de 

barracões de madeira superasse o de prédios especificamente construídos como escolas. 

 
Tipo de prédio 

 
Capital

Municípios: 
mais de 50 mil 

habitantes 

Municípios: 
menos de 50 mil 

habitantes 

Total 
no 

Estado 
Prédios de alvenaria de 

propriedade pública, construídos 
especialmente para escola 

 
109 

 
218 

 
804 

 
1.131 

Barracões de madeira ou prédios 
de alvenaria não construídos 

especialmente para escola 

 
158 

 
164 

 
392 

 
714 

Total 267 382 1.196 1.845 
Prédios para Grupos Escolares estaduais existentes em 1960. Cf. A execução do 
programa de construções escolares. Secretaria da Educação – Fundo Estadual de 
Construções Escolares. São Paulo, janeiro de 1963, p. 17. 
 

 
Tipo de prédio 

 
Capital

Municípios: 
mais de 50 mil 

habitantes 

Municípios: 
menos de 50 mil 

habitantes 

Total 
no 

Estado 
Prédios de alvenaria de 

propriedade pública, construídos 
especialmente para ensino 

secundário 

 
14 

 
41 

 
212 

 
267 

Prédios de Grupo Escolar ou 
prédios de alvenaria não 

construídos especialmente para 
escolas do ensino secundário 

 
 

70 

 
 
7 

 
 

50 

 
 

127 

Total 84 48 262 394 
Prédios de escolas estaduais de ensino secundário e normal em 1959. Cf. A execução 
do programa de construções escolares. Secretaria da Educação – Fundo Estadual de 
Construções Escolares. São Paulo, janeiro de 1963, p. 17. 
 

Em 1959, frente às pressões políticas, o governador Carvalho Pinto e sua equipe 

elaboraram o chamado Plano de Ação para a área educacional.29 Este plano propunha, não 

apenas ensino primário para todas as crianças em idade escolar do Estado, mas também a 

permanência dessas crianças na escola durante um período razoável. Mais uma vez, além 

das metas não terem sido cumpridas, mantinha-se uma política voltada, basicamente, para 

                                                 
29 Segundo Mayumi Watanabe Souza Lima, a importância política que os dirigentes deram ou não à pressão 
das exigências populares e às necessidades da reprodução da força de trabalho relacionaram-se muito com o 
fato desses problemas terem ganhado o status de debate público e midiático. Em suas palavras, “Nesse 
aspecto essencial, as soluções de emergência, sistematicamente adotadas pelo Estado para a expansão da 
rede de ensino, mostram que a abertura dos serviços educativos ao acesso das camadas subalternas somente 
ocorreu quando à exigência do mercado se somaram as pressões populares, identificadas nos movimentos de 
moradores, e estes não conseguiram ser contornados, ameaçando tornar-se assunto público, isto é, 
atingindo a opinião de outros setores da sociedade.” SOUZA LIMA, Mayumi Watanabe de. Arquitetura e 
educação. São Paulo: Nobel, 1995. p. 75. 
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a inclusão do aluno na escola, sem que se discutisse o que seria uma educação de 

qualidade. O governo, mais uma vez, não encontrou condições para uma melhoria 

significativa da qualidade do ensino ou, sequer, para extensão efetiva da rede escolar pelas 

zonas rurais do Estado.30 

 

IIVV––  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  DDOOSS  AANNOOSS  11996600::  OOSS  EESSCCRRIITTÓÓRRIIOOSS  DDEE  
AARRQQUUIITTEETTUURRAA    

 

Para executar o Plano de Ação, foi criado o Fundo Estadual de Construções 

Escolares (FECE), em 1960, que delegou a realização dos projetos de arquitetura dos 

futuros prédios escolares a escritórios paulistanos, bastante envolvidos com propostas 

modernistas. Esta prática rompeu a tradição anterior, pela qual a responsabilidade dos 

projetos ficava a cargo de funcionários públicos. Para a Secretaria de Educação do Estado, 

essa mudança visava, entre outras coisas, distribuir a rede escolar segundo critérios 

quantitativos, isto é, seguindo a demanda real por vagas em cada região; e não pela 

reivindicação desta ou daquela comunidade junto a políticos do legislativo e executivo. 

Segundo relatório da Secretaria, este clientelismo gerou, por exemplo, um grande 

desequilíbrio na distribuição das escolas secundárias, que existiam em excesso no interior, 

sobretudo nas pequenas cidades, e eram insuficientes nos grandes centros urbanos.31 

Por outro lado, parece que o Plano de Ação quis superar as reivindicações das 

comunidades e o clientelismo político na distribuição das construções escolares pela 

exclusiva racionalização quantitativa, que visava apenas o aumento e a distribuição das 

vagas conforme a demanda e o uso da rede física escolar em seu limite máximo, gerando 

                                                 
30 O atendimento das zonas rurais ficaria preferencialmente a cargo das prefeituras. O objetivo desse plano 
era construir três mil salas de aula nas escolas existentes, que atenderiam duzentos e quarenta mil alunos, e 
mais quatro mil salas de aula para trezentos e vinte mil novos alunos, o que supostamente eliminaria o déficit 
e proporcionaria o atendimento da demanda pelos próximos quatro anos. Cf. 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 FAU/USP). 
31 Segundo texto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, “O processo de construção de um 
prédio escolar em uma localidade qualquer, via de regra, era iniciado com gestões de representantes do 
local a ser beneficiado, junto aos setores políticos da administração estadual. Atuando diretamente junto ao 
Executivo, ou indiretamente, através de deputados, ou outros agentes da política estadual, as localidades 
pleiteavam junto ao Governo a autorização para a execução das obras reivindicadas. Quando essa 
autorização era obtida, as providências passavam a depender de órgãos da Secretaria da Educação, que 
indicavam o terreno e o tipo de prédio à Diretoria de Obras Públicas, responsável pela execução das obras. 
Não havia planos gerais de construções escolares, e apenas a Diretoria de Obras Públicas era utilizada 
como órgão construtor.” O resultado era que aos 6.756.966 habitantes dos municípios com mais de 50.000 
habitantes, em 1960, ofereciam-se apenas 55 prédios de ensino secundário e para os 6.217.733 habitantes dos 
municípios com menos de 50.000 habitantes ofereciam-se 212 prédios. Cf. 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 FAU/USP). p. 11. 
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queda na qualidade de ensino nas escolas que operavam com um número menor – e talvez 

ideal – de alunos. 

Alguns prédios escolares paulistas construídos nos anos 1960, pelos arquitetos dos 

escritórios paulistanos encarregados pelo FECE, apresentam continuidades em relação aos 

edifícios inaugurados pelo Convênio Escolar e seus antecessores, como o emprego de 

blocos separados para salas de aula, para a administração e para as atividades recreativas e 

socializantes. Mas outros consolidam o uso de elementos arquitetônicos extremamente 

modernos, utilizando materiais e formas que revolucionaram o conceito de escola. 

Estes projetos expressaram, por meio da forma arquitetônica, uma concepção de 

espaço mais interessada em expressar a necessidade do diálogo com o corpo social do que 

em definir fronteiras entre, por exemplo, professores e alunos. Para isso, dotavam as 

construções de corredores mais largos, com bancos, pátios amplos e praças internas. Em 

suma, de uma estrutura capaz de fazer com que os espaços livres e de fácil circulação 

possibilitassem e simbolizassem a cooperação e um comportamento mais integrador. 

Portanto, tratava-se de conceber uma arquitetura que expressasse a organicidade do corpo 

social por meio da escola; e não suas segmentações. 

Um dos arquitetos que caracterizou o modo desses escritórios conceberem e 

planejarem um prédio escolar foi João Batista Vilanova Artigas (1915-1984), responsável 

pela construção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

inaugurado em 1969, e de algumas escolas estaduais e privadas, em Utinga, Guarulhos, 

Itanhaém e São Paulo, especificamente nos bairro de Santo Amaro e Itaquera.32 Algumas 

de suas opções – tais como o amplo uso dos pré-fabricados, o pátio colocado no centro da 

escola, ligando os outros blocos, e a cobertura única – influenciaram outros arquitetos e 

terminaram por ser adotados num sistema de padronização das construções utilizado pelo 

FECE e, depois, pelo CONESP. Este sistema visava diminuir os custos de planejamento e 

construção dos prédios escolares por meio de soluções modulares, que poderiam compor 

os diversos projetos das escolas por todo o Estado, resultando num misto de projetos 

únicos com projetos-padrão.33 

Se o diálogo entre arquitetos, professores e pedagogos foi escasso e limitado 

durante o Convênio Escolar, durante o período de contratação dos escritórios paulistanos 

                                                 
32 Cf. KOK & outros (organizadores). São Paulo 450 anos: de vila a metrópole. A escola e a cidade. São 
Paulo: Bei Comunicação, 2005. 
33 Adotar um sistema desse tipo significa normatizar e determinar de modo exato todas as partes, geometrias, 
características, materiais e procedimentos envolvidos na construção de um prédio escolar e em seus 
equipamentos de funcionamento. Esse sistema foi condensado nos manuais do FECE e da CONESP. 
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de arquitetura ele quase não existiu. Isso teria resultado, segundo Ester Buffa e Gelson de 

Almeida Pinto, no 

“... surgimento de certas idiossincrasias na articulação dos espaços internos dessas 

escolas. Assim, se por um lado, os edifícios exteriormente fossem imponentes e se 

apresentassem em toda a plenitude moderna estampada nas formas geométricas 

simples e no concreto aparente, por outro lado, interiormente, apesar da proposta 

moderna evidenciada pelas ruas e pátios internos, certos detalhes importantes 

foram negligenciados, exatamente, entendemos nós, por essa distância entre 

arquitetos e pedagogos no momento da definição do programa das escolas.”34 

 

Entre esses detalhes, estariam a existência de bibliotecas entre as salas de aula e a 

de sanitários distantes, além de problemas de conforto térmico e acústico, que eram 

preteridos em função das formas arquitetônicas que caracterizariam a adoção de padrões 

arquitetônicos modernos. 

No que diz respeito às propostas e as práticas pedagógicas, tanto a década de 1950 

quanto a de 1960 se caracterizaram pela discussão e implementação de alguns dos 

princípios defendidos pela Escola Nova. Embora o debate já estivesse delineado por volta 

dos anos 1930, a discussão não pode vir à tona durante a ditadura de Vargas, especialmente 

quando o argumento era à defesa da escola pública, leiga e gratuita, e a oposição às escolas 

confessionais e particulares. 

Embora a escolarização fosse um pré-requisito para a existência de mão-de-obra 

qualificada, o que teoricamente garantia o apoio das elites econômicas à universalização do 

sistema escolar, as políticas governamentais não conseguiram sequer responder a este 

desafio, nem mesmo em São Paulo, a região mais industrializada do país. A mesma teoria, 

isto é, a da necessidade de um capital humano qualificado, foi posta em prática pelos 

militares após 1964, mas não atingiu, de modo significativo, os Grupos Escolares 

paulistas.35 A decadência contínua da qualidade de ensino, somada ao problema da falta de 

                                                 
34 BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas 
pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 2002. p. 
141. Os arquitetos da Secretaria de Educação do Estado que escreveram o relatório de atividades do FECE 
atribuem, simploriamente, essa falta de diálogo à incompreensão dos educadores em relação às funções dos 
arquitetos: “Tem sido praticamente nulo o diálogo entre arquitetos e educadores, ignorando esses últimos, 
quase que totalmente, a função dos primeiros no processo de concepção de um prédio escolar.” A execução 
do programa de construções escolares. Secretaria da Educação – Fundo Estadual de Construções Escolares. 
São Paulo, janeiro de 1963. p. 103. 
35 Após 1964, as mudanças no desenvolvimento econômico parecem ter atingido de modo mais incisivo o 
debate educacional, levando à formulação da oposição entre eficácia e produtividade versus educação pré-
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vagas, fez a utopia da ascensão social e econômica por meio da escola desaguar no grande 

pântano das injustiças sociais.36 

Para que estas palavras não soem apenas como metáfora, basta lembrar que em 

1971, quando a cidade de São Paulo possuía mais de 6.000.000 de habitantes, o déficit de 

salas de aula chegou a 4.500 em todo o Estado. Muitas das escolas existentes funcionavam 

precariamente, comportando quarenta alunos por sala, oferecendo seus cursos em quatro 

períodos consecutivos, sem zeladoria, laboratório ou quadra esportiva. A situação era tão 

crítica que na Capital, em 1971, apenas 40% das escolas possuíam quadra esportiva.37 

Outro problema era o afunilamento que ocorria a cada série escolar cursada. Para 

termos uma idéia, entre 1950 e 1971, o Brasil teve 9.566.886 matrículas no início do 

primeiro ano escolar e apenas 262.907 ingressos no ensino superior. A tabela abaixo nos 

permite ter a proporção dessas matrículas no total da população do país neste mesmo 

período, bem como o impressionante crescimento dos habitantes das cidades, o que 

contribuiu para que a zona rural fosse, de modo geral, sempre preterida nos programas e 

planos educacionais. 

 

Categoria de dados 1950 1970 

População total do país 51.944.397 93.204.379 

População economicamente ativa 17.117.362 29.245.293 

População empregada na indústria 2.468.866 5.263.805 

Densidade demográfica 6,14 11,8 

População urbana 36% 56% 

Analfabetos com mais de 15 anos 50% 33,1% 

População em idade escolar (5 a 24 anos) 23.817.548 43.592.810 

                                                                                                                                                    
capitalista. Tais mudanças concretizam-se após 1964 nas redefinições das funções do Estado e no convênio 
entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Agency for International Development dos Estados 
Unidos (USAID), que pretendia dar um sentido objetivo, prático e pouco crítico ao sistema educacional 
brasileiro. Cf. ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). 26a. edição. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 
36 Foi somente na década de 1970 que surgiram críticas capazes de abalar de vez o otimismo em relação à 
escola, sobretudo a produzida pelos sociólogos franceses. Essas críticas mostravam como a instituição 
escolar e seu funcionamento eram parte dos mecanismos de reprodução da ordem social e, portanto, de suas 
desigualdades. Cf. BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do 
espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & 
Brasília: INEP, 2002. 
37 Cf. ibidem. 
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Dados comparativos da população e do sistema educativo brasileiro em 1950 e 197038 

 

Na cidade de São Paulo, esse afunilamento fazia com que das 1.000 crianças 

matriculadas na primeira série primária em 1960, apenas 125 ingressassem no ensino 

superior em 1970, isto é, onze anos mais tarde, período suficiente para terem cumprido o 

ensino primário, ginasial e colegial.39 

A situação ficou ainda mais crítica depois da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

educação (Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971), que promoveu a junção do primário e 

ginásio no chamado primeiro grau, fazendo com que muitos prédios dos Grupos Escolares 

primários recebessem alunos de outras faixas etárias sem a menor adequação de suas 

construções ou mobiliário. Mais uma vez,  a política educacional corria atrás apenas de 

aumentar o número de alunos matriculados e não se preocupava nem com o 

desenvolvimento cognitivo nem com a preparação do aluno para enfrentar as novas 

exigências sociais.40 

Em suma, a necessidade de ampliação da rede escolar paulista e a alfabetização de 

todos os brasileiros foram temas constantes na história recente do Brasil. Vários projetos 

encaminhados por diferentes partidos e por diversos regimes políticos não lograram êxito. 

A escola sonhada como o lugar da produção do pensamento crítico e de aprendizado da 

cooperação, supondo a diferença, ainda está por vir. 

A maioria dos edifícios, sobretudo os situados na periferia das grandes cidades e na 

zona rural, são verdadeiros barracões, feitos com blocos de concreto e telhas de 

fibrocimento. Muitos alunos estudaram e estudam, até mesmo, em escolas de lata e muitos 

outros não conheceram escola alguma. O que é prioritário, hoje? A reforma da escola, das 

mentalidades, da sociedade? Por onde começar? 

Existe luz no meio do túnel. O crescimento populacional do Brasil apresenta 

indicadores que apontam para o declínio da natalidade. Grande parte dos brasileiros foi, 

ainda que precariamente, alfabetizada ao longo do século XX, como podemos ver, 

comparativamente com outros dados, na tabela abaixo. 
Indicador 1900 1920 1940 1947 1950 1960 1970 1980 1990 1999 
População 17.438434 30.635.605 41.236.315  51.944.397 72.757.000 96.021.000 140.940.000 147.940.000 167.970.000 
Densidade 2,05 3,6 4,84  6,1 8,34 11,36 14,39 17,49 19,86 

                                                 
38 Esses dados baseiam-se em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram 
obtidos em ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). 26a. edição. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 
39 Cf. ibidem. 
40 Cf. KOK & outros (organizadores). São Paulo 450 anos: de vila a metrópole. A escola e a cidade. São 
Paulo: Bei Comunicação, 2005. 
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demográfica 
PIB anual 
(preços em R$ 
de 2000) 

   66.913.967 84.432.638 172.135.485 313.521.807 716.584.421 837.744.590 1.040.854.073

PIB anual per 
capita (valores 
em R$ de 2000 

    1.625 2.366 3.262 5.890 5.663 6.197 

% população 
urbana 

    36,2 45 56 66 75 81 

% analfabetos 
(maiores de 15 
anos) 

65,3 66,9 56,2  50 39,5 32 25 19 158 

Brasil: indicadores demográficos e econômicos e taxa de alfabetização 1900-1999. 
Pisa 2000. Relatório nacional. Brasília: Ministério da Educação e INEP, 2001, p. 15. 
 

No entanto, o problema da educação persiste, seja em sua dimensão quantitativa ou 

qualitativa. Ele é mais grave onde a renda per capita é menor e onde os serviços públicos, 

em geral, são mais precários: de modo geral, na zona rural, nos municípios mais pobres e 

nas periferias das grandes cidades. Portanto agora, ao invés de falarmos apenas em taxas de 

analfabetismo, podemos centrar o debate sobre o sistema educacional também em sua 

qualidade, tema inseparável da extensão da cidadania plena às camadas menos favorecidas. 

A rede escolar, especialmente na periferia das grandes cidades, se deteriora com 

uma enorme rapidez sem que as instituições públicas consigam, no mesmo ritmo, recuperar 

e manter as construções escolares em condições adequadas ao ensino, sejam elas fruto de 

uma arquitetura mais convencional ou marcada por projetos renovadores. 

A polêmica entre arquitetos, administradores, comunidades de bairro e 

organizações não-governamentais com relação à tipologia do projeto é grande, sem que se 

consiga resolver adequadamente a questão. As escolas pensadas, originalmente, como 

espaço aberto para a comunidade, com freqüência, se transformaram em verdadeiras 

prisões. 

Afinal a solução é fechar ou abrir? Como criar identidade entre a escola e a 

comunidade na qual ela está inserida? 

Realizar projetos pedagógico-arquitetônicos e manter as escolas funcionando bem 

continua sendo um desafio que nos obriga a abrir os olhos e ver o presente. É preciso 

cuidar dos edifícios, do mobiliário, do material de informática, dos professores, dos alunos 

e da comunidade que cerca a escola. Mas é preciso, também, cuidar para que a população 

saiba o que é educar em sentido pleno, para que a educação não seja confundida e 

resumida apenas na possibilidade de ascensão social. A inclusão social, mesmo nos países 

ricos, ainda está por vir porque apenas a educação formal não consegue diluir as barreiras 

dos mais diversos tipos de estratificação: econômica, social ou cultural. A grande mudança 
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na atualidade pode não ser tão grande quanto gostaríamos. No entanto, o sonho de 

ascensão social anteriormente depositado na escola primária e secundária repete-se, agora 

projetado para a educação em nível superior, de qualidade, em muitos casos, duvidosa. 

 

VV  ––  LLIINNGGUUAAGGEENNSS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS  EE  LLIINNGGUUAAGGEENNSS  AARRQQUUIITTEETTÔÔNNIICCAASS::  OO  
DDEESSEENNHHOO  CCOOMMOO  PPOOLLÍÍTTIICCAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

 

Na sociedade moderna, a escola representa o cerne, o eixo em torno do qual se 

formam cidadãos capazes de, por meio do Estado, fazer valer um ordenamento político 

consoante com a vontade da maioria. 

É freqüente analisarmos as transformações e valores de uma sociedade a 

partir de textos políticos, ou seja, a nossa tradição intelectual faz com que 

compreendamos, com rapidez, uma linguagem política originária da própria 

prática política ou presente nos textos políticos. Por outro lado, não é fácil inferir a 

partir das formas, dos objetos ou mesmo das cidades, cujo sentido é dado pela 

força da tradição, seus significados históricos41 perceptíveis, apenas, na longa 

duração. Se perguntarmos a qualquer pessoa o que é uma escola, ou qual a sua 

importância, creio que será fácil obter uma resposta à questão. Mas, se quisermos 

buscar a gênese da idéia, o trajeto da reflexão será bem mais complexo, porque o 

exercício de leitura dos significados contidos nos edifícios escolares envolve 

variáveis que não estamos acostumados a lidar. 

Os prédios escolares das décadas de 1950 e 1960, móvel central desse 

estudo, devem ser analisados como um objeto que torna inteligível a sociedade da 

qual faz parte e, convém ressaltar, não como o seu reflexo. É a análise deste objeto 

que nos permite perceber a presença de dois projetos – Convênio Escolar e FECE – 

que não podem ser compreendidos apenas como uma continuidade, porque seus 

pressupostos, nem sempre, são os mesmos. Os projetos coordenados por Hélio 

Duarte responderam a um tipo de inquietação social e as propostas arquitetônicas 

                                                 
41 “O historiador não faz o documento falar: é o historiador quem fala e a explicitação de seus critérios e 
procedimentos é fundamental para definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, portanto, é 
de natureza retórica.” MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório 
da História: a exposição museológica e o conhecimento histórico. In: Anais do Museu Paulista. 
História e cultura material – nova série, vol. 2. São Paulo: Museu Paulista, janeiro-dezembro de 1994. 
p. 21. 
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de Vilanova Artigas, por exemplo, pretenderam ser o vetor de uma profunda 

transformação social. 

Qual o lugar da diferença? 

Para construir este trajeto de análise, que tem as escolas das décadas de 1950 e 

1960 como documento fundador, é necessário retomar suas características históricas e 

arquitetônicas. 

Arquitetonicamente, os edifícios escolares paulistas construídos nos anos 1930 e 

1940 não apresentam grandes mudanças em relação aos seus predecessores das décadas 

passadas, pois continuam, de modo geral, a usar centralmente o ecletismo neoclássico. No 

entanto, alguns projetos romperam, pelo menos em parte, com os modelos arquitetônicos 

anteriores, como os de José Maria da Silva Neves, que optou por formas geométricas, 

concreto armado, estrutura independente da vedação, pátio interno sob pilotis e grandes 

aberturas envidraçadas. Essas foram algumas das transformações que serviram de base 

para alterações presentes nos edifícios escolares das décadas seguintes.42 

Foi na década de 1950 que as condições políticas nacionais e internacionais 

permitiram o reconhecimento de uma arquitetura propriamente brasileira. As idéias e os 

ideais que estavam na base destes projetos respondiam a um movimento mundial, cuja 

interlocução era muito ampla e envolvia nomes como Walter Gropius, Ludwig Mier Van 

Der Rohe e Le Corbusier, entre outros. 

 

Os projetos renovadores 

 

Qual o papel destes projetos renovadores? 

Realizar a crítica social por meio do próprio objeto arquitetônico. 

O processo de renovação teve início com as discussões desenvolvidas a partir, 

sobretudo, das propostas de Anísio Teixeira para a Escola Nova. A concepção de escola de 

Anísio Teixeira e Hélio Duarte ganhou corpo em Salvador, por meio do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, e desdobrou-se em inúmeros projetos desenvolvidos pelo 

Convênio Escolar sob a direção de Hélio Duarte. Evidentemente, foi necessário percorrer 

um caminho para ser possível elaborar uma crítica radical ao conceito escola. Pensar uma 

Escola Nova é um exercício importante quando se pretende encontrar a gênese da questão 

                                                 
42 Cf. BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e 
propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 
2002. 
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educacional. Quando o esforço, basicamente de natureza teórico-crítica, encontra espaço 

político para se expressar, cria-se condições para a criação de obras de ruptura. 

O inicio deste processo ocorreu quando Anísio Teixeira, educador profundamente 

envolvido com a renovação do ensino, assume o comando da Secretaria de Educação e 

Saúde (1947-1951), na Bahia, e se aproxima de arquitetos interessados em implantar idéias 

renovadoras que dialogavam com o projeto da Escola Nova. Como nos lembra Hugo 

Segawa, 

“... os dois primeiros arquitetos que se debruçaram na tradução dessa filosofia 

educacional em espaços arquitetônicos foram Hélio Duarte e Diógenes Rebouças. 

O planejamento geral do Centro Educacional Carneiro Ribeiro – primeira e única 

materialização da idéia de Anísio Teixeira, inaugurado em 1950 – foi desenvolvido 

por Hélio Duarte, mas a definição final dos edifícios foi de Rebouças.”43 

 

Quando Hélio Duarte foi coordenar a construção de escolas no Convênio Escolar 

sua referencia básica na questão pedagógica encontrava-se em Anísio Teixeira. Para a 

realização de um projeto renovador, era necessário também ouvir os delegados de ensino. 

Só eles poderiam especificar, com detalhes, todas as necessidades de uma nova escola. 

Mas, como esta concepção de escola estava nascendo, faltavam referências anteriores que 

pudessem fornecer diretrizes concretas. Além disso, o tempo era escasso para que as idéias 

pudessem amadurecer e se tornar um projeto arquitetônico renovado. Não era fácil, mesmo 

para aqueles professores ansiosos por uma melhora do ensino, imaginar uma escola onde a 

estrutura interna não estivesse, por exemplo, centrada, prioritariamente, na sala de aula, 

mas em formas de sociabilidade que criassem uma nova dinâmica relacional. Era difícil 

pensar uma escola em que as fronteiras entre espaço de lazer e de estudo fossem tênues. 

De qualquer forma, para Anísio Teixeira, era importante pensar a cultura interna e 

externa da escola, ambas voltadas para as necessidades dos alunos, que deveriam ser 

incluídos na escola para se tornarem membros ativos da sociedade por meio da sua 

competência, adquirida na escola. Neste sentido, a linguagem arquitetônica utilizada nas 

escolas do Convênio mantém as fronteiras entre sala de aula, galpão de esportes e áreas de 

circulação, embora ampliando os corredores, aumentando a dimensão das janelas e 

integrando a luz natural e a vegetação ao interior do edifício. Escola-classe e escola-

parque, como pensava Anísio, são duas edificações que, de alguma forma, remetem a uma 

                                                 
43 SEGAWA, Hugo. Hélio Duarte. Moderno peregrino educador. In: Separata AU80. São Paulo: Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da USP, sem data. p. 4. 
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estrutura tradicional que define o lugar do lazer e o lugar do estudo, como já ocorria nas 

escolas anteriores. 

A mudança pretendida pela Escola Nova tinha suas raízes no conhecimento, que se 

aprofundava dia a dia, das diferentes fases do desenvolvimento da cognição, ou seja, a 

nova escola se estruturava levando em consideração a relação entre professor e aluno a 

partir das fases de amadurecimento intelectual da criança. A proposta vinha como uma 

espécie de contrapartida à escola republicana tradicional, que vigorou até os anos 1950 e 

exigia que o aluno se adaptasse à escola; caso contrário, seria excluído. O aluno nesta 

escola era uma categoria. Ele podia ter 7, 8, 9 ou 10 anos e isso pouco importava para o 

professor que deveria alfabetizá-lo, por exemplo, na primeira série do primário. O 

resultado era reprovações maciças, levando grande número de crianças a deixarem a 

escola. Anísio cita em sua conferência que as reprovações no próprio Distrito Federal 

chegavam a 50%.44 

A escola de Anísio Teixeira e Hélio Duarte era diferente porque pressupunha o 

aluno individualmente, levando em consideração a sua idade. Esta escola, embora 

mobilizasse referenciais anteriores em termos da estrutura dos edifícios, já procurava se 

adaptar e encontrar dimensões mais harmônicas aos seus pequenos protagonistas. A escola 

ensinava a viver, mas não incorporava arquitetonicamente a vida da comunidade e da 

cidade no recinto da escola. Existia uma separação entre externo e interno. 

A Escola Nova procurava formar hábitos de vida, de comportamento, de trabalho e 

de julgamento moral e intelectual em todos os brasileiros, sem selecionar, seguindo sempre 

a relação entre a idade da criança e a classe a qual deveria pertencer. Anísio é claro quando 

se refere à relação entre idade e graduação organizada por séries. Diz ele: “Receber na 

primeira série meninos de 8, 9 e 10 anos e até mais será toda uma desordem, salvo, repito, 

se a escola não fosse a escola da educação básica.”45 

Portanto, o desafio enfrentado por Hélio Duarte era propor um programa 

arquitetônico que criasse classes com o conforto necessário a cada idade, atendendo 

                                                 
44 Anísio Teixeira cita números bastante esclarecedores da defasagem entre a idade dos alunos e a série que 
cursavam: “Para uma população escolar de 7 a 11 anos de idade, num total de 7.595.000, a escola primária 
colhe 4.921.986, ou seja, cerca de 70%. Destes, porém, encontram-se no 1o. ano 2.664.121, quando ali só 
deviam encontrar 1.600.000 (grupo de idade de 7 anos), no 2o., 1.075.792, quando aí se deviam achar 
1.500.000, no 3o. , 735.116, onde deviam estar outros 1.500.000, no 4o. e 5o.anos, 466.957, quando aí deviam 
estar 1.480.000; só este fato já afila singularmente a pirâmide...” TEIXEIRA, Anísio. A Educação escolar no 
Brasil. In: FORACCHI, Marialice Mencarini & PEREIRA, Luiz. Educação e Sociedade: leituras de 
sociologia da Educação. 5a. edição. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1970. p. 389. 
45 TEIXEIRA, Anísio. A Educação escolar no Brasil. In: FORACCHI, Marialice Mencarini & PEREIRA, 
Luiz. Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação. 5a. edição. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1970. p 390. 
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sempre, prioritariamente, as necessidades básicas das crianças, harmonicamente integradas 

aos equipamentos e ao edifício. Neste sentido, a iluminação, a ventilação, a dimensão das 

carteiras, a sala dos professores, do médico e do dentista, a biblioteca e o galpão para 

ginástica deveriam responder às necessidades de cada faixa etária. O detalhamento interno 

do prédio era muito importante, pois as funções de cada uma de suas partes eram nítidas e 

estariam previamente pensadas. 

Hélio Duarte optou por projetos simples e pelo uso de materiais em acordo com a 

arquitetura moderna, como concreto, sem deixar de levar em conta o preço da obra, 

utilizando coberturas de telhas de fibrocimento para cobrir o pátio e a quadra esportiva, 

favorecendo a prática esportiva mesmo em dias chuvosos. As dimensões escolhidas, tanto 

das áreas de circulação como do pátio, demonstram uma preocupação com a integração 

constante dos alunos. Embora a arquitetura fosse despojada, os edifícios mantinham 

elegância nas formas retas, freqüentemente acopladas a um grande galpão construído com 

arcos de concreto. O uso do concreto permitia que o edifício, concebido a partir de uma 

linha horizontal, fosse inserido com muita leveza na paisagem. Esta tipologia pode ser 

encontrada em diversos prédios escolares que foram projetados segundo os preceitos de 

Hélio Duarte, como o Grupo Escolar Almirante Barroso (1949), no Jabaquara, o Grupo 

Escolar de Moema (1949), a Biblioteca Infantil do Tatuapé (1950), o Grupo Escolar de 

Visconde de Taunay, no bairro do Limão, e o Grupo Escolar Pandiá Calógeras, no Alto da 

Mooca. 

O Grupo Escolar Erasmo Braga, no Tatuapé, projetado por Eduardo Corona, trás 

uma das marcas da arquitetura moderna brasileira que merece destaque: o uso de pilotis, 

cujo resultado é a leveza na inserção na topografia, assim como a priorização das áreas de 

circulação em todo o edifício. 

Outros projetos, afinados com a mesma proposta, foram realizados até 1954, 

coincidindo com a presença de Hélio Duarte, embora o Convênio tivesse continuado a 

existir formalmente até 1959. 

A criação de escolas-classe e escolas-parque, proposta de Anísio Teixeira, foi 

concebida como um sistema escolar interligado, no qual o aluno permaneceria durante 

nove horas. Ele teria acesso, num primeiro turno, ao conhecimento na escola-classe e 

depois do almoço, na escola-parque, desenvolveria uma série de atividades sociais, 

desportivas, teria acesso à biblioteca, ao teatro, às artes e etc. Esta escola reproduz o que 

seria o modelo cotidiano ideal para formação de uma criança. 
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A ambigüidade desta proposta, explicitada por meio da linguagem arquitetônica, é 

que a escola, para Anísio, pode igualar as oportunidades se for capaz de oferecer uma 

educação de qualidade para todas as crianças. Portanto, não se trata de criar um projeto de 

escola que questione a própria idéia de escola ou o seu papel de cerne na formação do 

cidadão na sociedade moderna. Ou seja, não se trata de desconstruir os significados 

contidos na idéia de escola. A escola-classe de Anísio era uma escola e o galpão da escola-

parque também era escola, onde atividades de outra natureza como educação física e artes 

eram ensinadas. Tanto os edifícios da escola-classe quanto os da escola-parque eram 

consonantes com a idéia de um edifício especialmente projetado e construído para ser o 

local onde alguém ensina algo para um grupo de pessoas. Embora seja possível ampliar as 

funções, tornando o espaço mais adequado às necessidades dos alunos, a gênese do que é 

um edifício escolar é a mesma das décadas anteriores, embora a maneira de conceber o 

ensino seja outra. 

 

A ampliação do debate 

 

Os debates em torno da Escola Nova são ampliados com a presença de Darcy 

Ribeiro. As discussões entre Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro46 foram e são, ainda hoje, 

extremamente importantes para que possamos compreender o alcance das mudanças 

pretendidas na época e que, de alguma forma, retornam, ainda hoje, à pauta de discussão. 

Na época, Darcy se dizia federalista e Anísio, municipalista.47 Essa diferença, em certa 

medida, explica os dois momentos que caracterizaram as construções escolares nas décadas 

de 1950 e 1960. As concepções de ambos demonstram uma preocupação constante de 

interferir, por meio de uma linguagem arquitetônica e pedagógica, na construção de uma 

nova sociedade. Anísio pensava a negociação política, primeiro, em nível municipal. Darcy 

propunha uma estratégia em nível nacional, ou seja, pensava que só a federação poderia 

dar conta da implantação de um projeto nas dimensões que ele imaginava e que romperia a 

influência dos “coronéis”, que dominavam as políticas municipais. 

É importante observar a diferença entre os dois, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, 

porque suas concepções sobre a educação vão ser responsáveis por projetos com nuances 

diferentes e que nem sempre podem ser notadas à primeira vista. 

                                                 
46 In  Lima Rocha (org,) 1992, p. 60.  
47 In Lima Rocha (org) 1992, p. 60  
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Pensar uma escola a partir da relação aluno-professor é diferente de pensar uma 

escola que seja, basicamente, símbolo de uma nova concepção política de Estado. Só para 

citar um exemplo, no primeiro caso o projeto pressupõe uma escola com salas de aula 

fechadas, refeitório, quadra de esportes, teatro e etc, ou seja, uma escola que ainda é 

tributária do referencial anterior. O detalhamento do projeto, especialmente o seu interior, 

é muito importante porque visa o bem estar do aluno, tanto do ponto de vista físico como 

intelectual. Esta escola pode ser re-contextualizada, ou seja, pode ser pensada como um 

modelo a ser implantado em diversos bairros ou cidades porque se constitui em uma 

unidade voltada basicamente para a formação intelectual e cultural do aluno. 

Esta escola, que deveria ser composta por espaços flexíveis segundo Hélio Duarte, 

não sugere uma crítica radical ou a desconstrução da própria idéia de escola em sua 

dimensão de monumento arquitetônico – embora ela possa ser construída a partir de 

referencias da arquitetura moderna. A sua a inserção no bairro não visa fazer a comunidade 

questionar o seu significado dentro da cidade. A escola de Anísio quer educar as crianças 

para que a periferia deixe ser uma periferia atrasada e se transforme numa periferia com 

infra-estrutura adequada à vida da população. Portanto, o edifício escolar pretende integrar 

um maior número de crianças, mas ele ainda guarda uma fronteira com a comunidade, que 

aprecia aquelas instalações como possibilidade de ascensão social. Portanto, seu cerne, o 

que lhe dá sentido, é a reprodução de um modelo sócio-político e econômico – que visa 

centralmente formar mão-de-obra qualificada para uma sociedade urbana e tecnológica –, 

sem que haja a possibilidade de uma crítica sobre o próprio sentido da escola na sociedade 

em que está inserida, isto é, de uma crítica que historicize a escola. 

O que é uma crítica que historicize a escola? 

A escola republicana, como dissemos de início, é parte do processo de busca de 

legitimidade do Estado. Esta é a plataforma de inúmeros intelectuais que defendem a 

escola pública, como dever do Estado capaz de reconhecer, não só as necessidades dos 

setores mais pobres da população, como também os direitos sindicais e políticos da classe 

operária. Uma crítica que historicize a escola é aquela que permite compreender a estreita 

relação entre a natureza do Estado republicano e o sistema de educação por ele proposto. 

Talvez seja este o lugar central do desentendimento entre arquitetos e pedagogos. Alguns 

arquitetos perguntavam: que escola é esta que apenas produz mão-de-obra qualificada para 

as indústrias? Ao mesmo tempo, os pedagogos queriam formar bem os alunos e não 

indagar sobre o papel do Estado e sua escola na sociedade brasileira. 
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Tanto Anísio Teixeira como Darcy Ribeiro e Vilanova Artigas, entre outros, foram 

personagens da nossa história que viveram esta contradição e tentaram expressar, em 

diferentes linguagens, um pouco antes de 1964, a crítica que faziam à sociedade brasileira. 

Esta é a diferença entre os projetos do Convênio Escolar, nos quais a crítica ainda era 

tênue, e alguns dos projetos realizados pelos escritórios paulistanos de arquitetura, como os 

de Vilanova Artigas, que expressavam uma crítica radical à própria idéia de escola. 

 

O Fundo Estadual de Construções Escolares 

 

As sementes brotam. 

No caso específico, regadas pelas pressões populares que levaram, em 1959, 

Carvalho Pinto a elaborar um Plano de Ação para a área educacional. Em 1960 foi criado o 

Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE), que delegava a construção de escolas a 

escritórios particulares. Nesta época, o déficit de salas de aula era de 3.000. As 

dificuldades eram inúmeras para dar conta de um problema com estas dimensões e os 

recursos bastante escassos. A solução encontrada foi definir prioridades. 

A primeira delas foi atender a zona urbana, responsabilizando os municípios pelo 

atendimento das zonas rurais. Se retornarmos às discussões de Anísio Teixeira e Darcy 

Ribeiro, perceberemos a sua importância. O descaso do poder público em relação aos 

municípios brasileiros localizados em regiões distantes e à zona rural tem sido uma 

constante. Além disso, freqüentemente os poucos recursos destinados aos municípios para 

a educação não são gastos, de fato, nessa área. Quando se repassa esta responsabilidade 

para as prefeituras, a exigência constitucional não é cumprida em razão dos costumeiros 

déficits de orçamento. 

Com Carvalho Pinto estamos diante de uma mudança na natureza da política 

pública. Se o Convênio Escolar centralizava a concepção e a execução dos projetos em 

órgãos públicos, a criação do FECE representa uma mudança do arcabouço jurídico-

institucional anterior, permitindo que terceiros projetassem e realizassem a obra, ou seja, se 

alteram os instrumentos jurídicos para favorecer a criação de um outro processo para a 

tomada de decisões. 

Pela Lei 5.444 de 17 de novembro de 1959 se estabeleciam as normas que deveriam 

reger o Plano de Ação. Por meio dela se autorizava ao poder executivo – observem o 

distanciamento do legislativo – a criar o Fundo de Construções Escolares, regulamentado 

pelo Decreto 36.799 de 21 de junho de 1960. Por meio dele foi criado o Fundo Estadual de 
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Construções Escolares com a função precípua de elaborar e custear os projetos destinados 

às construções escolares. 

Segundo Fábio Rago Valentim, o plano do governo de Carvalho Pinto, que 

pretendia construir mais de 8.000 mil salas de aula, pressupunha um trabalho impossível de 

ser realizado pelo DOP. Em suas palavras, neste momento 

“... entra em cena o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, que 

contrata arquitetos, diretamente de fora dos quadros oficiais, para projetar escolas 

e fóruns. Paralelamente, em 1960, é criado o Fundo Estadual de Construções 

Escolares – FECE, órgão encarregado de elaborar, desenvolver e custear o 

programa de construções escolares do ensino primário e médio no Estado de São 

Paulo. A partir de 1966, o FECE fica encarregado também da construção de 

prédios escolares, assumindo progressivamente o lugar do DOP. Esta foi a 

estrutura com a qual o governo do estado se reorganizou administrativamente para 

a execução do ‘Plano de Ação’“.48 

 

De acordo com a Lei, o FECE assumia uma função executiva, cujo controle estava 

nas mãos de um Conselho presidido pelo Secretário de Educação e constituído pelo Diretor 

Geral do Departamento de Educação, pelo Diretor Geral do Departamento de Ensino 

Profissional, pelo Diretor Geral da Secretaria de Educação e por um membro do grupo de 

Planejamento. Embora a Comissão escolhida tenha sido responsável por projetos 

admiráveis do ponto de vista arquitetônico, a natureza jurídica do Fundo criava um espaço 

restrito de deliberação, que afastava a sociedade civil deste processo, o que dava a ele, 

convenhamos, muito mais agilidade de execução. 

A partir de 1960, o FECE passa a atuar na atividade normativa e no controle dos 

projetos que são realizados por empresas particulares. Esta “terceirização dos serviços” 

visava, em princípio, maior eficiência e menor custo, mas distanciava, ainda mais, os 

arquitetos dos educadores e professores da rede e, portanto, de alguns dos principais 

destinatários da escola. Os escritórios de arquitetura ganhavam liberdade para projetar e 

executar suas percepções de mundo e de escola, nem sempre consonantes com aquelas 

levadas à frente pelo governo do Estado. A ambigüidade da situação era grande. 

Em meio a um clima político-cultural propício ao debate, muitos projetos 

arquitetônicos, preocupados em caracterizar o novo, o moderno, foram responsáveis por 

                                                 
48 VALENTIM, Fábio Rago. Casas para o ensino: as escolas de Vilanova Artigas. Dissertação de mestrado. 
Orientador Eduardo de Almeida. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2003. p. 81. 
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propostas verdadeiramente revolucionárias, que revelavam uma vontade de transformação 

enorme. Conceber uma escola dentro de novas perspectivas correspondia a perceber 

estruturas extremamente complexas, cuja expressão maior era a cidade, parte da Nação. O 

gesto do arquiteto correspondia à criação do homem político, da civilidade como a 

expressão maior da polis. As mudanças ocorridas no conceito de espaço urbano tornaram a 

escola, ao mesmo tempo, parte e todo, expressão da própria dinâmica urbana, que em si 

mesma deveria ser capaz de politizar e, portanto, de conter um significado muito mais 

abrangente do que aquele contido, apenas, no edifício escolar. A Escola Nova defendida 

por Anísio e desenhada por arquitetos representou uma ruptura contida com o passado. 

Ruptura que vai se completar de forma radical nas obras de Vilanova Artigas. 

O elemento que diferencia as escolas projetadas por Vilanova Artigas das do 

Convênio Escolar é a sua capacidade de dissolver a idéia de escola como um edifício – isto 

é, com uma função estrita e voltada para a educação – e compor um outro conceito, no qual 

a escola é parte orgânica, elemento integrador e ativo da comunidade. Esta proposta não 

tem sua origem no ideário da Escola Nova, mas numa crítica de base marxista sobre a 

conformação da sociedade brasileira, da qual a escola é parte. Esta é a raiz do 

desentendimento entre pedagogos, que queriam apenas educar bem, e alguns arquitetos, 

que pretendiam contribuir para a transformação da sociedade. 

Neste sentido, Vilanova Artigas concebe um outro princípio ordenador, que 

dissolve a idéia de divisão entre espaço de circulação, de lazer e de aula, construindo um 

espaço organicamente integrado e onde diversas atividades podem ser realizadas. Altera a 

escala, evitando, em suas palavras, “... pés direitos exagerados, ou mesmo diferentes do 

conhecido no ambiente doméstico, que fazem a escola antiquada, estranha ao meio em que 

a criança se desenvolve.”49 

Não foi fácil, no Brasil, harmonizar as novas linguagens pedagógicas e as novas 

linguagens arquitetônicas. Rino Levi, em 1926, voltando da Itália, observa como era difícil 

mudar o perfil das construções urbanas em São Paulo.50 No final da década de 1930, os 

arquitetos paulistanos começam a buscar soluções renovadoras em consonância com a 

realidade brasileira. O concreto e o despojamento das construções foi um dos traços 

                                                 
49 Apud ibidem, p. 170. 
50 Richard Morse escreve que “A arquitetura moderna esteve representada sem maiores resultados na 
Semana de Arte Moderna por Tamoio; e ao voltar de uma temporada na Itália (1926), Rino Levi verificou 
que ela ainda não obtivera reconhecimento a não ser em alguns artigos de Mario de Andrade. O clima que 
Rino Levi encontrou está bem definido em artigo escrito pelo arquiteto da Estação da Sorocabana, 
publicado em uma revista paulistana, Arquitetura e Construções (agosto de 1929)”. MORSE, Richard. 
Formação Histórica de São Paulo. São Paulo: DIFEL, 1970. p. 376. 
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marcantes desta geração de arquitetos, que priorizou a criação de espaços que 

proporcionassem a circulação livre das pessoas e, portanto, formas de integração que se 

distanciassem das formalidades que anteriormente caracterizavam a vida ordenada das 

escolas. A ordem das filas de alunos e dos tamanhos de crianças, a ordem das notas dos 

alunos, das carteiras, dos uniformes e dos horários, a ordem que levava os alunos a 

esperarem ansiosamente o sinal para ganhar a liberdade. 

Os ginásios de Itanhaém (1959) e Guarulhos (1950), com seus galpões cobertos, 

grandes vãos e área para diversas atividades, que podiam estar ligadas tanto à escola como 

à comunidade, abrem o livro das novas linguagens arquitetônicas. A nova concepção de 

espaço desmobiliza, simbolicamente, a antiga ordem, permitindo que se multipliquem as 

intenções e usos de cada ambiente e que seus freqüentadores as decodifiquem com maior 

liberdade. O corredor não é só para passagem, em silêncio, o galpão não é apenas o lugar 

da educação física e a sala de aula apenas o espaço da contraposição do professor com 

aluno. Os signos, em algumas obras arquitetônicas, tornam-se formas, passíveis de serem 

lidas quando, por exemplo, o corredor pode servir, também, de lugar de encontro, o pátio 

responde bem a um concerto musical e a sala de aula permite um maior deslocamento de 

seus ocupantes. Nestes edifícios, símbolos da modernidade, a forma e a relação entre 

volume e o espaço vertem os significados originais e quebram a relação tradicional entre 

uma forma e uma função: o pátio pode ser auditório, por exemplo, o corredor pode se 

tornar um pátio e a porta entre dois ambientes pode deixar de existir para que atividades 

diferentes sejam incorporadas num mesmo espaço. Mas esta não é a questão essencial. 

Pretendia-se mais. Pretendia-se questionar porque a escola havia sido um monólito que 

comprimia os alunos e os professores entre muros e quatro paredes. Seria para fazê-los ter 

vontade de sair de lá rapidamente? 

 

As contradições 

 

É interessante observar a profunda ambigüidade deste momento histórico. O Estado 

terceiriza os serviços para diversos escritórios de arquitetura, onde muitos arquitetos eram 

de formação marxista. A eles coube a tarefa de construir escolas. Escolas cujos projetos 

questionassem o conceito de escola na sociedade capitalista em que viviam. 

Qual era o cerne deste outro conceito de escola? 

Era o lugar da razão crítica e não apenas da conformação de um homem que fosse 

qualificado para a vida numa sociedade tecnológica e industrial. Como o Estado seria a 
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expressão da razão e, portanto, do bem comum, o cerne desta nova sociedade, que 

precisava ser simbolizada, estava contido na rede educacional, ou seja, tanto nas escolas 

primária e secundária como nas Universidades. 

A mesma matriz conceitual – e polêmica – esteve presente nos projetos das escolas 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e nos campi universitários de 

São Carlos, Florianópolis, São Paulo, São Bernardo e Fortaleza. Esta concepção de 

arquitetura criou raízes no Brasil porque vários desses arquitetos também foram 

professores. Em sala de aula, centenas de alunos debateram o significado destes projetos e, 

em âmbito privado, continuaram a realizar outros projetos com a mesma matriz. 

Esta ambigüidade entre sociedade real e sociedade ideal, para a qual estas escolas 

eram construídas, também estava presente na junção de uma política pública de natureza 

institucional com o papel revolucionário que estes edifícios poderiam de fato desempenhar. 

O resultado desta ambigüidade é que o projeto arquitetônico não pôde, por si 

mesmo, ser responsável pela construção de uma nova sociedade. Por outro lado, pôde 

expressar uma série de ambigüidades, que acabam por deixar à flor da pele um grande 

déficit de legitimidade política, que leva os próprios freqüentadores destes edifícios a terem 

com eles uma relação difícil e, muitas vezes, e até violenta. 

Portanto, a contradição é possível de ser vista não apenas naqueles edifícios bem 

conservados, mas, principalmente, naqueles que, em razão tanto da falta de políticas 

públicas de manutenção como em função dos usos e depredações da própria população, 

carregam as marcas da sociedade em que estão inseridos. Marcas que devem ser 

analisadas, pois são elas que carregam a mensagem do que deve ser mudado, radicalmente, 

na nossa sociedade. 

A discussão sobre a importância do Estado em criar monumentos que reafirmem o 

seu papel frente à sociedade era e é grande. Todas as sociedades, das mais simples as mais 

complexas, têm um ethos, que é tributário do que é vivido e pensado. Neste sentido, os 

membros de uma sociedade sabem reconhecer as construções e objetos que fazem parte do 

seu patrimônio. A natureza da relação, do cidadão com o seu patrimônio, é fruto dos 

valores e das contradições da sua sociedade. Elas podem despertar consciências, 

percepções críticas sobre o que deve ser preservado, sobre o que deve ser transformado, ou 

mesmo, sobre o que pode deixar de existir para abrir um novo espaço para a comunidade. 

Este livro pretende ser um passo, a mais, no despertar das consciências. 
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