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RESUMO 

 

O trabalho propõe investigar as interfaces do projeto arquitetônico escolar, 

debruçando-se sobre o universo da primeira instituição de ensino secundário do 

estado de São Paulo: Escola Estadual São Paulo, caracterizando os elementos 

sociais, históricos, políticos e culturais, que formam e transformam os tempos e 

espaços educativos, por meio do estudo das relações entre os componentes que 

interseccionam a educação e a arquitetura. Com base em pesquisa bibliográfica e 

também empírica, desenvolvida por meio de análise documental, observação 

participativa na instituição e de grupo focal junto ao alunado, o estudo objetiva 

entender as relações que se constituem no espaço, e como essa configuração 

espacial interfere no processo educacional que ali se desenvolve, à luz da teoria crítica 

da sociedade. A pesquisa visa oferecer subsídios que permitam o desenvolvimento de 

estratégias formais, para que a instituição torne o espaço mais propício à apropriação, 

propiciando aos seus atores a sensação de pertencimento que favoreça a 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Arquitetura, Escola integral, Ensino médio, Espaço, Teoria crítica 
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ABSTRACT 

 

The paper proposes to investigate the interfaces of the school architectural project, 

addressing the universe of the first secondary education institution of the state of São 

Paulo: São Paulo State School, characterizing the social, historical, political and 

cultural elements that form and transform the educational times and spaces, through 

the study of the relationships between the components that intersect education and 

architecture. Based on bibliographic and also empirical research, developed through 

documentary analysis, participatory observation in the institution and focus group with 

the students, the study aims to understand the relationships that constitute space, and 

how this spatial configuration interferes with the educational process that there it 

develops, in the light of the critical theory of society. The research aims to offer 

subsidies that allow the development of formal strategies, so that the institution makes 

the space more conducive to appropriation, providing its actors with a sense of 

belonging that favors learning. 
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RESUMEN 

 

El trabajo propone investigar las interfaces del proyecto arquitectónico de la escuela, 

centrándose en el universo de la primera institución de educación secundaria en el 

estado de São Paulo: la Escuela Estatal de São Paulo, que caracteriza los elementos 

sociales, históricos, políticos y culturales que forman y transforman tiempos y espacios 

educativos, a través del estudio de las relaciones entre los componentes que 

intersectan la educación y la arquitectura. Basado en la investigación bibliográfica y 

también empírica, desarrollada a través del análisis documental, la observación 

participativa en la institución y un grupo focal con los estudiantes, el estudio tiene como 

objetivo comprender las relaciones que se constituyen en el espacio y cómo esta 

configuración espacial interfiere en el proceso educativo que allí se desarrolla, a la luz 

de la teoría crítica de la sociedad. La investigación tiene como objetivo ofrecer 

subsidios que permitan el desarrollo de estrategias formales, de modo que la 

institución haga que el espacio sea más propicio para la apropiación, proporcionando 

a sus actores un sentido de pertenencia que favorezca el aprendizaje. 
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crítica de la sociedad 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação possui como objeto central de pesquisa a investigação 

sobre as interfaces do projeto arquitetônico escolar. O universo da pesquisa é a Escola 

Estadual São Paulo, primeira instituição de ensino secundarista do estado de São 

Paulo. A pesquisa realiza-se a partir do programa de necessidades arquitetônico 

desenvolvido para atender as necessidades do grupo investigado, ou seja, o aluno do 

ensino médio. 

O espaço escolar nessa pesquisa evidencia-se sobre estudos focados nos 

aspectos sociais, históricos, políticos e formais, principalmente quanto à relação entre 

a arquitetura escolar e o processo pedagógico, que se dá no ensino médio.  

A escolha do tema da pesquisa surgiu a partir da percepção da falta de 

estudos sobre a relação entre arquitetura e educação, com ênfase na Arquitetura 

escolar, no alunado do ensino médio.  

Estudos existentes nesta área, possuem foco na formulação de métodos, 

fórmulas e estudos formais, ou também no universo lúdico dos bebês e crianças. Tal 

questão mostra-se presente nas duas esferas acadêmicas, tanto na área da educação 

e do educador, quanto na arquitetura e arquitetos, significando horizontes amplos e 

ainda pouco explorados. 

A proposta da pesquisa fundamenta-se sob a ótica direcionada ao espaço 

escolar, por meio do indivíduo ocupante e pertencente a este universo. Enfatizado no 

propósito da qualidade e do atendimento deste programa de necessidade, à luz do 

grupo investigado – jovens – alunos do ensino médio integral, sendo esses os 

indivíduos que ocupam estes espaços. 

A escolha do grupo ocorre em meio ao entendimento de que a proposta do 

espaço, embora seja concebida por múltiplos profissionais, não considera a avaliação 

do grupo a que destina. O grupo, os jovens de ensino médio, são ouvidos de modo 

que seja possível a partir desta interpretação, formular subsídios que contribuam para 

compreensão da questão da pesquisa: O espaço escolar está a serviço de que ou de 

quem? do estado ou do alunado? 

Percebe-se, de maneira geral, determinada desatenção à problemática da 

Arquitetura Escolar, negligenciada nos estudos ainda durante a formação na 

faculdade, novamente no processo de formação dos educadores, como também dos 
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arquitetos.  Repercutindo a dialética entre esses dois campos, a pesquisa vai ao 

encontro de elementos que componham esse cenário físico e ao mesmo tempo vivo, 

no sentido social e perceptivo. 

Para tal discussão, considera-se que o espaço, no sentido social, abrange 

o outro lado da parede, do muro, das redondezas. Na essência da transformação, o 

indivíduo apropria-se do espaço, daquilo que foi concebido, tornando-o um agente de 

transformação. Para isso, as escolas fundem-se às cidades como ferramentas de 

transporte e conversão, ou seja, o espaço escolar possivelmente pode interferir na 

velocidade de aprendizagem do aluno e também na promoção de mudanças no 

entorno da escola. 

A escolha da Escola Estadual São Paulo, localizada na cidade de São 

Paulo, no bairro do Parque Dom Pedro, tornou-se  foco desta pesquisa, haja vista, a 

presença de fartos e variados elementos que a compõem, como por exemplo, o 

modelo de ensino integral, sendo ele contemporâneo na perspectiva nacional, 

buscando ser vanguardista na aplicabilidade deste tipo de escola pelo governo 

paulista. 

A instituição, sendo a primeira do estado de São Paulo, no modelo de 

ensino secundarista, novamente assume o protagonismo no que concerne às 

estratégias do governo para a implantação de um novo modelo de ensino. Projeta-se 

nessa ideia do modelo vanguardista das escolas integrais paulistas, a hipótese de que 

o espaço reflete no social e vice-versa, sendo esse modelo pretendido possivelmente 

insuficiente para atender as necessidades do alunado que permanecerá nove horas 

diárias dentro do edifício.  

Para isso, a pesquisa objetiva avaliar as implicações espaciais na 

concepção do programa de necessidades arquitetônico, imergindo na situação 

existente na escola pesquisada - que abriga esta modalidade de ensino - em confronto 

com a situação pretendida pelos usuários desse espaço, alunos do ensino médio.  

A problematização vai ao encontro dos recursos argumentativos 

encontrados na discussão com o grupo investigado, em meio aos elementos críticos, 

conectivos e físicos abordados na esfera espacial do local, que possam de maneira 

crítica provocar o desenvolvimento de um modelo que atenda os anseios dos 

estudantes do ensino médio. 
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A intervenção propõe discutir e mensurar a qualidade, aplicabilidade e o 

uso destes espaços. A pesquisa apropria-se do prognóstico de que o local 

afirmativamente tenha papel fundamental nas relações e no desenvolvimento social 

dos indivíduos.  

As questões da pesquisa, desdobram-se partindo de: O espaço escolar 

está a serviço de que ou de quem? do estado ou do alunado? fundindo-se ao modelo 

de ensino da Escola Estadual São Paulo (integral) na tentativa de avaliar e também 

entender, sob o aspecto social, que o espaço “escola” composto pela influência social, 

ou seja, uso e ocupação, possa provocar nesse grupo. Frente a isso questiona-se: 

Quais são as necessidades e os anseios, no que diz respeito aos espaços, do jovem 

matriculado no ensino médio da Escola Estadual São Paulo?  – O programa de 

necessidades arquitetônico definido pelo estado de São Paulo, atende as 

necessidades dos jovens desta escola, que permanecerão nove horas dentro destes 

espaços?  – Quais são as potencialidades do programa de necessidades 

arquitetônico, segundo a avaliação dos jovens da Escola São Paulo? 

Partindo da premissa de que o espaço pode e deve possuir função 

comunitária, integradora e contemplativa, de modo a contribuir para o desempenho 

social e físico, o método de pesquisa pondera circunstancialmente a avaliação deste 

grupo a respeito da situação existente neste modelo de escola, consolidado no 

Programa de Ensino Integral (PEI), propondo por meio dele – grupo, desenvolver um 

programa de necessidade arquitetônico, que vise atender seus anseios nos aspectos: 

físicos, sociais e pedagógicos. 

Diante disso, a utilização dos métodos de pesquisa: observação 

participativa, questionário semiestruturado, análise documental e grupo focal, 

possuem como principal objetivo, a coleta de informações substanciais para a 

produção de análise crítica. 

A arquitetura na pesquisa, será unida sob um plano analítico com a teoria 

crítica, para fundamentar a pesquisa e embasar as análises realizadas no campo da 

sociedade e das percepções sociais do indivíduo, ou seja, a ideia central é de que 

nada, ao menos na conjuntura física e espacial deva ser produzido como um modelo 

rígido, tendo em vista o atendimento as necessidades coletivas, de acordo com o 

pertencimento do espaço, ocupação e do uso do jovem neste modelo de programa 
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pedagógico. Para isso, a perspectiva emancipatória da educação delimita a pesquisa, 

por meio da teoria crítica de Frankfurt. 

Neste contexto, a pesquisa apropria-se da perspectiva analítica desta 

teoria, no sentido de reflexão quanto aquilo que se mostra consolidado neste aspecto 

físico das escolas, ou seja, analisando os elementos como mostram-se em sua 

realidade, ao invés daquilo que eles “deveriam ser”. 

Dentre os aspectos adotados para a esfera analítica, o referencial aponta 

os subsídios para a produção crítica, sobretudo, na esfera social que comete o espaço 

escolar e suas funções relacionadas aos jovens que o utilizam.  

A pesquisa visa identificar, por meio destas bases críticas, as 

potencialidades físicas que porventura não estejam presentes na Escola Estadual São 

Paulo, levando em consideração o cenário existente: físico, social e pedagógico. 

Somando-se aos dados obtidos ao longo da observação que aconteceu 

junto à Escola Estadual São Paulo, projeta-se nesta estrutura dissertativa a 

construção de três capítulos que se apresentam ao objeto, por meio da abordagem 

histórica, social e espacial deste recorte. 

No primeiro capítulo, traça-se uma perspectiva histórica, por meio dos 

principais acontecimentos históricos e políticos no país, quando a arquitetura escolar 

se intersecciona a esses elementos: arquitetura, sociedade e escola, compondo 

historicamente um plano de fundo para o desenvolvimento da pesquisa. 

Para isso, o olhar volta-se para as primeiras edículas construídas a serviço 

da educação no país, passando pelo período da república, da industrialização, da 

modernidade, dos complexos educacionais, à contemporaneidade na qual a Escola 

Estadual São Paulo encontra-se inserida. 

Embora essa perspectiva já tenha sido construída por outros autores da 

área da educação, no capítulo em questão a arquitetura se mostrará latente no que 

diz respeito aos aspectos políticos que envolvem cada um destes recortes temporais, 

para que se reforce a quem ou ao que, à arquitetura escolar tem estado a serviço. 

No segundo capítulo, o referencial teórico funde-se aos elementos 

extraídos no primeiro capítulo: história, sociedade e arquitetura. 

Para a abordagem destes elementos, a teoria crítica frankfurtiana dialogará 

com a arquitetura, sob o aspecto social de sua implantação. 
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O autor Bruno Zevi, arquiteto e também historiador, contribui neste capítulo 

com as relações estabelecidas entre os dois campos teóricos: teoria crítica e a 

arquitetura. Embora a arquitetura encontre-se presente neste momento da pesquisa, 

sua intenção, assim como, a da teoria crítica não é de criar fórmulas ou métodos, pelo 

contrário. Essa abordagem visa desconstruir o contexto existente, trazendo à luz 

elementos de menor obviedade presente neste ambiente pesquisado. 

O terceiro capítulo, encerra-se por meio da metodologia desenvolvida junto 

ao universo e os sujeitos da pesquisa. A análise documental realizada junto à escola 

e também nos departamentos históricos do estado, reconstrói de maneira assertiva a 

história da instituição e também a história que é contada ao seu respeito. 

Os sujeitos nesta etapa da pesquisa, são retratados em narrativa 

construída por meio da observação participante e também pelo grupo focal 

desenvolvido com o alunado. Isso significa que as questões discutidas, possui nesse 

momento da pesquisa, total relevância à luz do material levantado junto ao grupo, para 

a discussão e interpretação crítica dos dados. 

O diálogo entre as áreas, por intermédio desta pesquisa, possui a intenção 

de que sua produção forneça subsídios para a elaboração e reflexão de material 

conectivo entre os campos: arquitetura e educação, de modo que seus atores possam 

de maneira assertiva, construir sob os aspectos discutidos, ambientes que propiciem 

sentimento de pertencimento ao invés de espaços transitórios. 
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1. ARQUITETURA, ESCOLA E SEUS COMPONENTES DE ADERÊNCIA 

 

O capítulo em questão apresenta, por meio de uma linha temporal, os 

principais acontecimentos e elementos políticos do país, que fomentaram discussões 

a respeito do objeto de pesquisa: arquitetura escolar. O objetivo principal deste recorte 

histórico, é avaliar as interseções entre arquitetura, escola e os componentes de 

aderência entre estes elementos. Partindo desta premissa, o capítulo percorrerá 

historicamente os principais acontecimentos no campo da educação, política e a 

arquitetura, que forneçam subsídios para a compreensão e avaliação do universo 

investigado: Escola Estadual São Paulo. 

O objetivo é compreender as relações entre o estado e a construção de 

espaços educadores – escolas – percorrendo a história do país para o entendimento 

do que foi e para o que tem servido a construção destes espaços, tal como, a definição 

a respeito do que é a arquitetura neste sentido político e social. 

 

1.1. Arquitetura 

 

Iniciar o texto comprometendo-se a definir a Arquitetura, como: “Arquitetura 

é....” seria indiscutivelmente uma tarefa difícil e complexa. Para alguns grupos ela se 

define como um ato político indissociável à sua época, para outros resume-se ao 

poder vinculado a grandes interesses financeiros. Há também definições que a 

resumem à plasticidade visual.  

A análise realizada por Roggero (2010) a respeito desta definição 

contemporânea do ofício e do exercício da Arquitetura, na obra “A vida simulada no 

capitalismo: formação e trabalho na arquitetura”, embarca na análise realizada por 

dois autores: Holanda e Kohlsdorf (1950) quanto a duas distintas conceituações. Em 

uma destas abordagens o espaço ocuparia o lugar central como tipo especial de 

mercadoria, envolvido na produção capitalista. Enquanto a outra remeteria à simples 

função e estruturação dos edifícios. 

De todos os discursos, conceitos e definições a respeito desta arte prática, 

aquele que mais aproxima-se deste objeto de pesquisa: Arquitetura escolar, foi dito 

por Thom Mayne no discurso de aceitação do prêmio Prtizker no ano de 2005: 
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“Arquitetura é uma maneira de ver, pensar e questionar nosso mundo e nosso lugar 

nele”.  

Embora a pesquisa não tenha o intuito historiográfico – Arquitetura escolar 

no Brasil – discuti-la sobre qualquer aspecto indica remetê-la ao seu período inicial: 

jesuítas. 

Os jesuítas, por intermédio de sua arquitetura representam, no campo da 

história brasileira, elementos do processo de formação dos edifícios escolares. As 

questões que cometem o estudo da formação da escola, assim como dos primórdios 

da arquitetura e sua estruturação, voltam-se a este ponto da história como forma de 

situar os horizontes do presente, na tentativa de compreender as premissas culturais 

que se mostram presentes na formação da sociedade do Brasil, tal como dos 

elementos disseminados pela representação da arquitetura escolar genuinamente 

brasileira.  

A pesquisa a respeito das edificações escolares e, sobretudo da 

conformação arquitetônica destes espaços, representam signos, tipologias e 

categoriais definidas em sua Arquitetura. A prática e a dinâmica social dessa época, 

apontam não apenas para o modelo físico destes espaços, mas também para o ensino 

que, naquele período, tinha como objetivo a alfabetização no período integral para a 

leitura da bíblia. 

Nesse sentido, olhar para a escola jesuítica, aponta o período inicial da 

Arquitetura no Brasil, reforçando o paralelo com o objeto desta pesquisa, 

compreendendo o modelo de ensino – integral – e a ocupação dos espaços e 

ambientes criados por essa Companhia.  

Portanto, debruçar-se sobre a arquitetura escolar dos jesuítas, tendo neste 

início os elementos que operaram os mecanismos de reprodução desta engrenagem, 

contribui para a reconstituição do passado, fomentando elementos da arquitetura 

escolar do presente.  
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1.2.  A companhia de Jesus 

 

Na chegada de Pedro Alvares Cabral, com suas caravelas e tripulações, a 

primeira grande decisão em terras brasileiras foi promover uma missa visando 

comemorar a chegada de seus homens na então terra que viria a se chamar Ilha de 

Vera Cruz. Intrínseca a esta decisão, a corte portuguesa mostrava, sob a ótica 

colonizadora, a força promovida pela apropriação e sobretudo pela mutação social 

que influenciaria, dentre diversos aspectos, a educação e a concepção do espaço e 

da configuração social promovida pela construção dos edifícios escolares. 

O contexto analítico apropria-se da relação entre o Estado e a Igreja desta 

época e vai ao encontro de medidas que balizem e mensurem a catequização, no 

sentido de operar princípios, reverberando ideais e modificando agrupamentos 

sociais. Para isso, seguindo a narrativa histórica, ressalta-se no percurso traçado, a 

presença da Companhia de Jesus, constituída pelos jesuítas, mantendo na 

catequização o auxílio ao Estado, que se beneficiava da ajuda favorável da igreja na 

exploração desse território, tal como na administração do todo. 

Percebe-se que o preito da igreja não era apenas de ocupar o Novo Mundo, 

mas também de reagir à significativa perda dos fiéis, oriundas das transformações que 

vinham ocorrendo na Europa do século XVI, consequente da reforma protestante que 

vinha surgindo naquele momento como algo alternativo à então consolidada igreja 

católica. 

Seguindo nesta perspectiva, com o aval do Rei Dom João III, os padres 

jesuítas, tiveram a missão de instituir os primeiros colégios, fincados principalmente 

por meio nas missões no litoral e interior do Brasil daquela época. Esses padres teriam 

sob controle a administração das instituições, assim nascentes, tal como, dos 

principais órgãos daquela sociedade. 

A presença desses religiosos nas terras tupiniquins se encerraria no século 

XVIII, por ação advinda do Marquês de Pombal, sob a acusação de que o grupo 

católico, possuía por meio da tal catequização, influência econômica, e política. 

Passados três séculos, percebe-se, sobretudo pela perspectiva histórica, a herança 

religiosa presente nos diversos setores da sociedade brasileira: 

 



22 
 

 

Obras que constituiriam nossa antiguidade, intervenções marcadas por uma 

profunda sobriedade, não obstante deixando entrever um sabor popular, que 

desfigurava desde sempre os padrões eruditos configurando-se como 

sempre experiências legitimas de recriações (COSTA, 2010, p. 127-195). 

 

 Isso significa que a escola representada pelo comportamento e formas 

obstantes, marcado na arquitetura desses ambientes religiosos e expressos naquela 

sociedade sóbria e catequizada, indiscriminadamente marcaram o tempo dos espaços 

aglutinadores, à luz da catequização, recriação e acima de tudo: reprodução. 

 

Nesse contexto, busca-se à luz da história compreender os fenômenos 

físicos, intrínsecos a Arquitetura escolar, que modifica o comportamento e, 

possivelmente, as relações no interior desses edifícios contribuindo, ou interferindo na 

aprendizagem e no ensino. 

 

 Para isso, a narrativa histórica contribui para a exposição conceitual sobre 

a época, indicando, dentre as características presentes, resíduos culturais 

estabelecidos pelas relações de apropriação e controle, podendo acima de tudo 

também mostrar-se como um fenômeno de descontrole, partindo da hipótese de que 

o espaço reflete no social ou vice-versa. 

 Naturalmente, o olhar para a instituição escolar e as concepções espaciais 

deste arranjo indicam, dentre os fatores dinâmicos, a exploração social do espaço, 

mas a acima de tudo, aquilo que se configura no externo: comunidade, relações e 

território. 

O primeiro colégio construído, no ano de 1549, na Bahia, pelos jesuítas, é 

marcado pela arquitetura como a primeira edificação escolar construída no Brasil. Os 

jesuítas possuíam alto nível de conhecimento em astronomia, geografia e cartografia, 

sendo considerados exímios arquitetos.  
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O jesuíta Francisco Dias foi o primeiro arquiteto de edifícios escolares no 

Brasil. Segundo a sua descrição, a adoção da cruz nos projetos, por motivos de 

intempéries ou mesmo pela prática de exercícios espirituais era adotada como 

marcação dos pontos cardeais e as coordenadas geográficas: norte, sul, leste e oeste, 

orientando as construções: 

 

[...] o claustro e o quarto da parte de Leste, fica a igreja e a sacristia; [...] o 

outro quarto da parte do Sul tem por cima a capela e enfermaria, por baixo 

despensa e adega. O quarto da parte do Poente tem 19 câmaras: nove por 

cima e por debaixo dez com as janelas grandes que fazem cruz nos 

corredores. O quarto da parte de Nordeste tem sete câmaras por cima e seis 

por debaixo (COSTA, 1941, p 131). 

 

Neste momento histórico (entre 1530 a 1830) o conceito de “Arquitetura 

colonial” surge como termo utilizado para designar este recorte arquitetônico “Do 

Império, havíamos herdado escolas de ler e escrever que muitas vezes eram a 

extensão do professor, funcionando em paróquias”. (BUFFA, PINTO, 2002, p.32). 

Destacam-se nesta fase arquitetônica o rigor métrico das edificações e 

sobretudo a técnica construtiva, por meio de estruturas de taipa de pilão e de pau-a-

pique. Sequencialmente a este período, surgem por intermédio dos “estrangeiros”, ou 

seja, os portugueses, a adoção de alvenarias de pedra e de tijolos de adobe, 

permitindo com isso que as estruturas se tornassem maiores, com mais de um 

pavimento e também um pé-direito mais alto. 

 

1.3. Os períodos arquitetônicos no Brasil  

 

Adotando uma periodização com fins de associação entre os períodos 

arquitetônicos, sociedade e educação, destacam-se nestas fases da Arquitetura no 

Brasil os períodos: colonial, barroco e neoclássico. 

Nota-se nestas fases, acontecimentos que influenciam diretamente os 

espaços destinados ao ensino. 

A arquitetura jesuítica, destaca-se pelo período compreendido entre 1549 

a 1759, correspondendo nesta fase à pedagogia jesuítica, isto é, a escola pública 

religiosa entendida no sentido amplo. Na segunda fase, 1759 a 1827, a Arquitetura 
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mostra-se no estilo barroco, enquanto a educação estava representada pelas “Aulas 

Régias”, instituídas pela reforma pombalina. A reforma pombalina, caracteriza-se 

como uma primeira tentativa de se instaurar uma escola pública estatal inspirada nas 

ideias iluministas (SAVIANI, 2004). 

Neste mesmo momento histórico, sob a forte influência da cultura 

portuguesa, surge a “Arquitetura barroca” por fim assumindo sua identidade regional, 

a partir no século XVIII, nas regiões de Minas Gerais (Ouro Preto, Diamantina, São 

João Del Rei, Mariana e Santa Bárbara). O período caracterizava-se também como 

variação do estilo “rococó”1. Os materiais destacavam-se pela utilização de cores 

fortes nas pinturas, enquanto os telhados apresentavam muitas águas (quedas) e as 

suas estruturas principalmente das paredes, eram feitas de pedra, cal, taipa ou adobe.  

A partir de 1820 a arquitetura neoclássica destacou-se no território 

nacional, ao mesmo tempo que, no campo da educação surgiam as primeiras 

tentativas de se organizar a educação como responsabilidade do poder público, neste 

caso representado pelo governo imperial e pelos governos das provinciais (SAVIANI, 

2004). 

Percorrendo os períodos mencionados, dos jesuítas e sua arquitetura 

religiosa, ao neoclássico e seus espaços modificados a serviço das primeiras escolas 

públicas, nota-se profundas transformações que se justificam pelas mudanças 

políticas e culturais destes momentos. 

 

1.4. O surgimento da arquitetura escolar em São Paulo 

 

No momento em que o Brasil se torna republica, 1889, inicia-se sob 

influência do movimento neoclássico a construção dos primeiros edifícios escolares, 

pensados como espaços para educação pública. 

Tal fato ocorre por meio das críticas dos higienistas que consideravam que 

os espaços existentes não ofereciam condições adequadas para tal prática. Segundo 

esta lógica iniciam-se as construções dos primeiros edifícios, por se entender que a 

educação passava por um momento de valorização. O governo da primeira República 

passa a construir edifícios escolares destinados aos mais pobres. 

 
1 Derivação da palavra francesa “rocaille” cujo significado seria “concha” – caracterizado na arquitetura pelos 
ornamentos e detalhamentos excessivos; 
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Em São Paulo, no ano de 1895, fazendo divisa com o Jardim Público da 

cidade, no bairro da Luz, surgiu o primeiro espaço pensado para o exercício escolar: 

a Escola Modelo da Luz. A construção que teve origem no ano de 1893, teve o decreto 

publicado em1895, criando com isso a Escola Modelo da Luz, que seria denominada 

mais tarde como Grupo Escolar “Prudente de Moraes” (CORREA, MELLO, NEVES, 

1990). 

 
                           Figura 1 - Ilustração da Escola Modelo da Luz 

           Fonte: FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
 

A escola projetada pelo Arquiteto Ramos de Azevedo, destinou espaços 

funcionais como classes e ambientes setorizados aos seus usos. Uma das principais 

características deste momento foi o uso do mobiliário escolar fixado ao chão, assim 

como, a mesa e a cadeira da professora localizado no centro da sala. 
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Tais mudanças físicas relacionam-se ao fato da reorganização do ensino 

que ocorria por meio dos horários das aulas, e das locações das turmas. 

Corrêa, Melo, Mendes (1990, p,3) definem na descrevem escola:  

 

[...] O edifício tem 40ms, 20 de frente por 20ms, 20 de fundo e oferece um 

aspecto verdadeiramente belo, situado no centro de uma área de forma 

retangular, medindo 6.772m². Na construção do prédio foram 

cuidadosamente atendidas por Dr. Ramos Azevedo, todas as condições, 

tanto architectonicas, como hygienicas.  

 

Este edifício destacava-se quanto ao aspecto arquitetônico, pelas entradas 

distintas para meninos e meninas, que se torna regra desta época na organização 

funcional dos espaços. A identidade arquitetônica do período revelava-se sobretudo 

pela presença do clássico, mas também pelo acesso externo por escadas e as 

internas para o pavimento superior. 
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                  Figura 2 - Plantas Arquitetônicas da Escola Modelo 
          Fonte: FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
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Em 1894, a Escola Estadual São Paulo - objeto desta pesquisa - foi 

inaugurada na região central de São Paulo, na região da Várzea do Carmo, na Rua 

Da Boa Morte.  

A escola Estadual São Paulo surgiu permeada por um contexto de 

profundas alterações sociais daquele momento, provocadas sobretudo pela expansão 

cafeeira e pela implantação das redes ferroviárias. 

A área escolhida para implantação - região central - continha elementos 

que representavam a estética burguesa da época. Tal característica não se restringia 

apenas à Várzea do Carmo, mas a todo o entorno e região central da cidade. 

 

 
       Figura 3 - Avenida Tiradentes nos primeiros anos do século 
      Fonte: FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
 

A escolha do local não ocorreu casualmente, o bairro da Luz passava por 

profundas transformações urbanas, de acordo com CORRÊA, MELO, MENDES 

(1990, p,3), com isso, a escola passava a compor um novo desenho urbano, composto 

por edifícios que modificavam a dinâmica social do centro da cidade. 

Tal modificação certamente tem relação com a implantação da Estação da 

Luz que estava em operação desde a sua inauguração, no ano de 1867.  

Isto significa que a conformação urbana ganhava um novo desenho, 

alavancada pelo aumento na densidade populacional. Nesse sentido, novos edifícios 

foram construídos, substituindo a técnica construtiva que consistia no uso 

de taipa para o uso de alvenaria de tijolos.  
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Nesta proposta de configuração urbana, bairros nobres foram erguidos por 

barões do café, inspirados no modelo arquitetônico europeu, marcados 

pelo ecletismo. Também se mostrava presente o aumento de bairros construídos para 

abrigarem os operários que vinham para a cidade, como parte da revolução industrial 

que se iniciava. Com isso, a aceleração do crescimento urbano marcava o estilo 

arquitetônico.  

Tal mudança se mostraria presente até a década de 1920, difundindo o 

conceito de Grupo Escolar por todo o Estado de São Paulo, cessando-se 

gradativamente as construções por processos políticos “A febril atividade construtiva 

de grupos escolares [...] realizada pelo governo republicano paulista no período entre 

os anos de 1890 e 1920 arrefeceu na década seguinte”. (BUFFA; PINTO, 2002, p.62).  

 

1.5. A arquitetura escolar e a sociedade moderna 

 

Pela necessidade de mudança, a sociedade adotou a arquitetura como 

instrumento da renovação, afastando-se do neoclássico, barroco ou tudo aquilo que 

remetesse ao período colonial. 

Surgiu na década de 1930, o que conheceríamos como Arquitetura 

Moderna Brasileira. Não apenas o conceito, mas também aquilo que seria conhecido 

como arquitetura genuinamente brasileira. Na educação, entre os anos de 1930 e 

1936, surgiu o movimento, da Escola Nova, que defendia dentre outros elementos, a 

expansão da escola pública. Isso significava que todos deveriam ter o direito à escola 

pública e gratuita. 

A arquitetura mostrava-se a serviço, na construção de mais edifícios que 

pudessem comportar a todos, isso porque a falta de espaços educacionais era uma 

das principais problemáticas na São Paulo dessa época. 

Uma das principais mudanças percebidas nesses novos espaços 

construídos, refere-se ao mobiliário que, neste momento, não mais era fixado ao chão, 

tal como na Escola Modelo da Luz. Por sinal, esta é uma das principais e mais 

marcantes características da arquitetura moderna: a planta livre com mobiliário solto. 

Enquanto a sociedade promovia a Revolução industrial, no campo da 

Arquitetura e dos edifícios escolares, o uso de novos materiais como o aço e o 

concreto, passam a ser utilizados em novos projetos, realizados em série ao redor do 

mundo pelos principais precursores deste movimento arquitetônico, Le Corbusier e 
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Frank Loyd. No Brasil, os principais nomes deste movimento modernista foram Oscar 

Niemeyer e Lucio Costa. O primeiro, ainda assistente de Costa começava a se 

destacar. Lucio Costa, embasava-se na ideia de que esta arquitetura fosse criada por 

pensamentos intelectuais e políticos da época, como o crescimento, o 

desenvolvimento e a proeminência no cenário internacional que o país buscava: 

“Enquanto a modernidade pragmática de Lúcio Costa angariou muitos adeptos e 

também fez com que a arquitetura começasse a ganhar novo status social” 

(ROGGERO, 2010, p.29). 

Os edifícios escolares deste período modernista, destacam-se por 

questões que diziam respeito ao conforto ambiental, até então ignorado nos períodos 

antecedentes a este movimento modernista, tais como: ventilação e a insolação. Além 

do que as plantas destes edifícios indicam, sobretudo, a preocupação quanto à 

setorização dos ambientes, no sentido de silenciar os espaços destinados ao ensino 

e facilitar o acesso às áreas administrativas por meio de atendimento externo. 

 

1.6. A modernidade na era Vargas 

 

Os anos 1930, destacam-se predominantemente como referencial daquilo 

que se entende como modernidade do Brasil. Tal modernidade no ponto de vista dos 

processos que se referiam à industrialização e consequentemente à urbanização, 

relacionavam-se com isso, aos movimentos políticos: Revolução de outubro de 1930, 

a Revolução Constitucionalista de 1932 e o Estado Novo, em 1937.  

De uma maneira ampla, a Revolução de 1930 consolidou-se como fruto de 

uma crise econômica daquele momento histórico do setor agroexportador, do café. O 

Estado Novo, instalado com o golpe de Estado, ocorrido em 1937, teve como 

justificativa a necessidade em se manter uma espécie de ordem institucional contra 

um movimento conhecido como Regionalismo que, por sua vez mostrava-se a serviço 

de uma herança do período anterior, principalmente contra as divergências entre os 

grupos dominantes: os setores agrários, a burguesia industrial, assim como, os 

contrários às manifestações dos movimentos de oposição. 

Esse período destacou-se sobretudo, pelas intensas mudanças geradas 

nas relações entre Estado e sociedade, gerando fortalecimento da centralização do 

poder, além do que também facilitando a criação de um Estado que se entendia como 

forte, predominantemente, por volta dos anos de 1940. 
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Esta modernização capitalista na sociedade do Brasil, nos anos de 1930, 

trazia consigo a expansão e também o surgimento de “novas” camadas sociais. 

Abrindo e flexibilizando possibilidades na estruturação social, das classes, por meio 

da expansão do mercado de trabalho e do poder de consumo dos trabalhadores: 

 

Na história brasileira, os anos 30 do século XX constituem um marco 

referencial muito significativo. Os historiadores costumam afirmar que, nessa 

época, há rupturas políticas, econômicas, sociais e culturais com a ordem 

anterior. (BUFFA, PINTO, 2002, p.63). 

 

Nessa lógica capitalista, a educação possui papel fundamental para a 

inserção dos indivíduos no novo mercado de trabalho.  

No campo da Arquitetura, arranha-céus são erguidos na cidade de São 

Paulo, tendo como base a utilização de concreto e aço, materializando-se como 

características deste fenômeno industrial e produtivo da época. 

A arquitetura, assim como a educação, mostrava-se a serviço do poder, no 

âmbito daquilo que se entendia como uma busca de arquitetura genuinamente 

brasileira.  

Embora nos períodos percorridos anteriormente essa busca tenha se 

mostrado presente, pode-se afirmar que, por meio destas alterações políticas e 

sociais, o Brasil passa a gerar, durante o governo Vargas, sistematicamente, a 

produção de “brasilidades” na cultura nacional, desde a educação: “A ascensão de 

Getúlio Vargas, em 1930, abriu espaço para a ideia da educação pública como 

elemento remodelador do país na construção de uma sociedade moderna e 

democrática”. (KOWALTOWISK, 2011, p.85) 

Com isso, Rino Levi, Lucio Costa e Neymeier, dentre outros, tornam-se 

expoentes dessa escola arquitetônica modernista do Brasil. 

Um projeto para suprir a ineficiência do modelo em vigência, foi 

confeccionado por um grupo de intelectuais que haviam criado a Associação Brasileira 

de Educação no ano de 1924, “por décadas, sucessivos estudos mostravam que 

havia, ainda, muitos prédios alugados, sem condições higiênicas adequadas ao 

funcionamento de uma escola primária, muitas escolas isoladas e, o pior, inúmeras 

crianças sem escola” (BUFFA, PINTO, 2002, p.65). 
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O Rio de Janeiro, sendo Distrito Federal, discutia por intermédio de 

Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, em suas respectivas gestões, propostas para 

a arquitetura da escola pública. Teixeira, conhecido pelas suas contribuições para a 

educação brasileira, em que se destaca o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

visava, entre outros aspectos, a renovação do modelo de educação da escola pública. 

(SAVIANI, 2004). 

O Manifesto, de uma maneira sintética, caracterizava-se, sobretudo, pela 

reforma realizada pelo governo Vargas por intermédio do recém-criado Ministério da 

Educação e Saúde. Mesmo tendo sido uma encomenda do próprio Vargas, essas 

ideias não foram colocadas em prática, devido à repentina reforma realizada pelo 

Ministério em questão, gerando com isso o tal Manifesto.  

Anísio Teixeira, que já tinha ocupado cargo de inspetor geral de ensino na 

Bahia (1924–1928), tendo neste momento função primordial nas reformas 

educacionais, substituiu Fernando de Azevedo na Diretoria de Administração Pública, 

permanecendo ali dos anos de 1931 a 1935. Ao assumir o cargo, deparou-se com 

dois principais problemas: a qualidade da escola pública e sobretudo quantidade 

insuficiente de instalações escolares. 

Nessa perspectiva, a proposta de Teixeira resumiu a dois principais pilares: 

a elaboração de um plano geral de edificações escolares e um programa que visava 

a construção anual de edifícios como uma espécie de meta, a fim de atender à 

necessidade e à demanda existente, numa estratégia que deveria ser mantida por dez 

anos. 
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Esses projetos arquitetônicos, resumiam-se basicamente a cinco tipos: 

1- Escola tipo mínimo: Com duas salas de aula, uma sala de atelier 

e oficina – destinando-se a públicos reduzidos; 

 

                                      Figura 4 - Escola Tipo Mínimo 
                                        Fonte: Oliveira, 2007, p. 86 

 

2- Escola tipo nuclear: Com doze salas comuns, denominada 

“escola classe” também possui o espaço para administração, secretaria, 

biblioteca e sala para os professores;  

 
                                    Figura 5 - Escola Tipo Nuclear 
                                        Fonte: Oliveira, 2007, p. 87  
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3- Escola tipo Platoon 16: Com dezesseis salas, sendo doze comuns 

e quatro especiais para auditório, música, recreação, jogos, ciências e ciências 

sociais.  

 
                                     Figura 6 - Escola Platoon 16 
                                      Fonte: Oliveira, 2007, p. 87 

 

 

4- Escola tipo Platoon 12: Com doze salas, sendo seis comuns e as 

outras seis especiais, além da área construída para atender à necessidade 

organizacional da escola, destinadas à leitura e literatura, biblioteca, ciências 

sociais, desenho e artes industriais, auditório, recreação e jogos. 

 
                                     Figura 7 - Escola Platoon 12 
                                      Fonte: Oliveira, 2007, p. 88  
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5- Escola tipo Platoon 25: Com doze salas comuns, doze salas 

especiais, divididas em pares e ginásio. Esta escola destacava-se pelas 

dimensões amplas. 

 
                               Figura 8 - Escola tipo Platoon 25 
                                     Fonte: Oliveira, 2007, p. 89 
 

O sistema criado por meio dos projetos arquitetônicos, tiveram como 

origem a viagem realizada por Anísio Teixeira aos Estados Unidos, no ano de 1927, 

com a finalidade de estudar a estruturação e a organização escolar: 

 

Anísio Teixeira, secretário da Educação da Bahia inspirado pelas escolas 

comunitárias norte-americanas com o programa da escola-parque, propôs 

um sistema em que a educação da sala de aula fosse complementada por 

uma educação dirigida. Nesta escola, funcionavam as atividades 

complementares de educação física, sociais, artísticas e industriais, em um 

sistema composto de “escola-classe” para mil alunos, no entorno das 

“escolas parque” para quatro mil alunos, que frequentariam ambas, num 

sistema alternado de turno (KOWALTOWISK, 2011, p.88). 

 

Nessa viagem, a análise de Teixeira recaiu sobre uma série de diferentes 

escolas numa escala em que as escolas vão da configuração rural ao próprio sistema 
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Platoon2, criado em Detroit. Em seu retorno, Teixeira organizou um relatório com os 

estudos de caso observados nesse sistema anglo saxônico. 

O sistema proposto por Teixeira se destaca apenas no Distrito Federal, (Rio 

de Janeiro) em São Paulo onde encontra-se o objeto da pesquisa e também o berço 

da arquitetura escolar, mas não se observa sua implantação e os seus referenciais 

nos projetos paulistas. Analisando a atual conjectura espacial da cidade e do Estado 

Paulista, conclui-se que tal fato esteja associado à falta de espaço, problema 

recorrente naquele momento social. 

 

1.7. Grupos escolares paulistas 

 

Tendo seu início marcado pela construção da Escola Modelo da Luz no ano 

de 1893, que viria mais tarde a ser tornar Grupo Escolar: “Prudente de Moraes”, esse 

modelo de instituição – Grupo Escolar – coloca o Estado numa condição de 

efervescência construtiva. 

Logo nos primeiros anos da República, o governo intencionalmente 

expandiu o acesso à educação primária, para o atendimento das demandas de 

setores da sociedade que necessitavam de indivíduos com instrução mínima para o 

exercício profissional. Já neste momento, criou-se um sistema educacional que incluía 

dentre várias lógicas organizacionais os Grupos Escolares (CORRÊA, MELLO, 

NEVES, 1990). 

Especificamente no estado de São Paulo, onde o advento da 

industrialização mostrava-se em ebulição, acelerando o fenômeno da urbanização 

paulista, os republicanos criaram os Grupos Escolares que se distribuíam do interior 

à capital, sendo neste primeiro momento o interior a região com o maior número de 

edifícios construídos. (BUFFA, PINTO, 2002). 

No que se refere ao legado educacional da década de 1930, o “Manifesto” 

conforme descrito anteriormente norteou uma profunda reformulação da lógica 

educacional e estrutural na educação. 

Nos prédios, esta lógica mostrou-se presente a partir do ano de 1933 

enquanto o Diretor Geral, Fernando de Azevedo, instituiu o Código de Educação do 

 
2 Sistema criado em 1910 no Estado de Indiana nos EUA por William Wirt, tendo como objetivo que os alunos 
realizassem diversas atividades de estudo, trabalho e recreação em um sistema de ensino integral. 
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Estado, com a intenção de unificar todas as legislações. Nas construções desses 

prédios um capítulo diligenciava tais preocupações: 

 

Esse serviço tem por objetivo propagar a nova política das construções 

escolares, ampliando em todas as camadas sociais a consciência da 

necessidade de cada escola possuir instalações pedagógicas que façam dele 

centro de saúde e alegria, ambiente de educação estética e fator de 

nacionalização. (BUFFA, 2002, p.67) 

 

Esse código, regulamentado pelo Decreto 5884 publicado em 21/04/1933, 

visava a criação e organização de um cadastro dos imóveis escolares, proposta de 

compra de terrenos em regiões periféricas das cidades e também um programa para 

substituição dos prédios alugados por imóveis do próprio estado. 

Em relatório publicado no ano de 1936 no anuário de ensino3 de São Paulo, 

a sessão técnica4 dispunha de 21 novos projetos só na capital e também outros que 

seriam destinados a reformas e adaptações de edificações que existiam, segundo o 

relatório os projetos para esses Grupos Escolares designavam-se da seguinte forma: 

Silva Jardim, Osasco, Vita Mariana, Santana, Rua Abílio Soares (Invernada dos 

Bombeiros), Avenida Jabaquara, Avenida Pedroso Silveira, Vita Clementino (Instituto 

Biológico), Godofredo Furtado, Aclimação, Vita Moreira, Canuto do Val, Joao Vieira 

de Almeida, Antônio Queiroz Telles,  Padre Manoel da Nóbrega, Sacomã, José 

Bonifácio, Prudente de Moraes, Eduardo Carlos Pereira (Mooca), City e Butantã (GE 

Rural). (SÃO PAULO 1936, apud BUFFA, 2002) 

 

 
3 Informações provenientes dos relatórios emitidos pelas delegacias regionais da capital e do interior (BUFFA, 
2002). 
4 Organização criada no ano de 1936 responsável pela criação de projetos para o atendimento do plano 
(BUFFA, 2002); 
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                                Fonte: Oliveira, 2007, p. 93 

 

Embora o projeto de construção visasse entregar esses prédios num prazo 

satisfatório ao atendimento do programa, uma barreira mostrava-se superior a todo o 

planejamento: a falta de recursos. 

Vários projetos nos anos seguintes foram interrompidos pela escassez 

financeira, fato indissociável à chegada do Estado Novo. (OLIVEIRA, 2007). 

 

1.8. O Estado Novo 

 

Marcado pelo dito governo autoritário, iniciou-se em 1937, o Estado Novo. 

A Promulgação da Constituição neste mesmo ano – novembro – levou ao 

aprofundamento de um cenário de centralização e autoritarismo do estado, 

respaldado pela constituição criada, naquele momento: “politicamente, o golpe de 

Estado dado por Getúlio Vargas, em outubro, pôs fim à República Velha, marcada 

pelo poder das aristocracias paulista e mineira que se revezavam na Presidência da 

República” (BUFFA, PINTO, 2002, p.63). Característica que se estenderia até meados 

de 1945, após a derrota de Hitler na segunda Guerra Mundial, porque implicaria na 

discussão sobre regimes autoritários que foi tomada pelo ideário democrático. No 

Brasil, este regime também finalizou sob a interferência dos militares, em 29 de 

outubro de 1945, iniciando com isso uma nova era e um novo regime democrático 

com a abertura de eleições sob o voto popular, elegendo-se agora o General Eurico 

Gaspar como presidente da República. 

Figura SEQ Figura \* ARABIC 9 - Projeto para o Grupo Escobar de Vita Figura 9 - Projeto para o Grupo Escolar de Vila Moreira 
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No campo da arquitetura escolar, pouco se produziu, ou seja, a Educação 

neste momento era utilizada como ferramenta para transmissão de ideais do estado, 

traduzindo-se basicamente em ordem e disciplina: 

 

A política educacional do Estado Novo não se restringiu à legislação, mas se 

propôs a transformar o sistema em instrumento de manipulação das classes 

economicamente menos favorecidas, por meio de uma ideologia paternalista 

preocupada em criar condições para a consolidação da burguesia industrial 

brasileira. (FREITAG apud ROGGERO, 2010, p.24). 

 

A marca dos prédios públicos representava na melhor forma o momento 

daquela sociedade. Nesse sentido, a arquitetura assumiu o papel de protagonista na 

construção deste ideário, no âmbito do movimento que se caracterizava como 

modernista, colocando em seus traços a tradução deste processo de mudança. 

A arquitetura nacional mostrava-se em ebulição, apoiada pelo governo que 

visava traçar um percurso único, tendo como linguagem a contemporaneidade que 

viria a ser tornar representativa na memória da sociedade. 

 

1.9. Escolas Modernas 

 

Na década de 1940, a cidade de São Paulo consolidou-se como o mais 

importante centro financeiro do país, sendo que também já era o maior centro 

industrial.  

Isso significa que a cidade passava por uma transformação no que diz 

respeito ao aumento demográfico e a necessidade de se pensar em alternativas para 

suprir a ausência de edificações para moradia. Tal fato, gerou o fenômeno da 

verticalização e a consequente expansão periférica. (BUFFA, PINTO, 2002). 

Na década de 1950, a constatação de que o projeto de construção dos 

grupos escolares da década de 1930 não obteve êxito, mostrava-se cada vez mais 

evidente, haja vista que a falta de vagas no final da década de 1940 era algo evidente 

pela expansão da capital. 

Em consequência desse déficit e, também pelo atendimento a um dos 

dispositivos da constituição de 1946, que obrigava Estados e Municípios a destinarem 
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algum recurso à educação primária, a Prefeitura de São Paulo com o Estado, firmou 

o acordo que se denominava Convênio Escolar, criado em dezembro de 1949. O 

convênio de maneira sintética caracterizava-se pela intenção de se construir novos 

grupos escolares, além de bibliotecas, recantos, parques infantis, teatros e ginásios 

(BUFFA, PINTO, 2002). 

Iniciou-se com isso, o projeto de se colocar, até 1954, todas as crianças em 

idade escolar em instituições de ensino. A data possui valor simbólico, já que que 

neste momento a cidade de São Paulo comemoraria seu quarto centenário. Esse 

convênio durou entre 1949 e 1959, marcando as construções de 70 edifícios para 

escolas, 500 galpões provisórios, 30 bibliotecas populares, 90 recantos infantis e 20 

parques infantis. 

A construção desses prédios representa fator determinante no conceito de 

arquitetura escolar. Projetados sob o preceito da arquitetura moderna, presente na 

obra de Le Corbusier, trouxeram questões que marcaram o período, tais como, a 

preocupação com as questões pedagógicas. 

Tal característica, relaciona-se à presença do Arquiteto Hélio Duarte que 

compunha a comissão responsável pela construção destes edifícios. Duarte formou-

se na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Antes de integrar a comissão, 

Duarte traria de sua passagem pela cidade de Salvador, os conceitos pedagógicos 

discutidos por Anísio Teixeira, traduzindo-os na arquitetura desses novos edifícios 

projetados na cidade de São Paulo, cuja principal característica era a preocupação 

com a setorização dos espaços e a circulação livre entre blocos, avaliados pela 

arquitetura como “cheios e vazios”. 

A década de 1950 marcou sobretudo, a implantação da Escola de São 

Paulo no bairro do Parque Dom Pedro. O prédio funciona no atual endereço, Rua da 

Figueira 500, desde 1958. Originalmente denominada Gymnásio do Estado de São 

Paulo, marcava naquele período o anseio do poder público em atender a demanda 

por novas vagas. A instituição que atualmente ocupa o espaço, mudou-se para lá em 

16/09/1958, sob decreto emitido pelo então governador Jânio Quadros. O motivo 

desta mudança não é de conhecimento público, tendo seu motivo expresso em 

documentos legais ou registros na literatura, assim como a descoberta do decreto que 

regulamentou essa mudança. 
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Jânio Quadros, tomou uma série de medidas que naquele momento seriam 

paliativas, mas tornaram-se definitivas, no intuito de responder à demanda de vagas, 

gerando um significativo aumento na quantidade de alunos nas salas, construção de 

galpões de madeira e a criação de ginásios noturnos que funcionavam nos grupos 

escolares e também em escolas privadas.  

No campo da arquitetura, em artigo publicado na Revista Acrópole da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Artigas definia o movimento configurado por 

essas decisões políticas, como delírio, na proposta de aumento no período de 

funcionamento e da prática de construções das escolas provisórias: “delírio das 

soluções provisórias e de emergência, das escolas galpão junto com a prática de 

aproveitar a rede existente aumentando o número de períodos de funcionamento” 

(ARTIGAS, 1970, p.12) 

Sob a observação dos acertos e erros nas décadas anteriores, os anos de 

1960 marcam o uso de materiais e, sobretudo, de técnicas construtivas inovadoras no 

cenário da arquitetura escolar. Peças pré-moldadas, concreto protendido e a pré-

fabricação de elementos construtivos, tomam o lugar que antes era ocupado por 

projetos padronizados. O movimento destaca-se por ter à frente o Arquiteto Vila Nova 

Artigas. 

Com o término do mandato de Jânio Quadros, elegeu-se Carvalho Pinto 

como novo governador. Uma das decisões tomadas em relação à Educação, que 

impactaria substancialmente na produção de novos edifícios escolares, foi a 

contratação de escritórios particulares de arquitetura. O que até então era feito pelo 

departamento de administração pública, passou a se desenvolver sob o ideário de 

arquitetos do movimento paulista de arquitetura, norteado neste momento por um dos 

seus principais precursores: Artigas. 

Segundo Artigas (1970) a situação era de enorme urgência, por isso a 

justificativa para a contratação de arquitetos que se encontravam fora do 

funcionalismo público. 

No que diz respeito à produção arquitetônica escolar, enquanto o 

movimento modernista mostrava-se como algo concreto, longe de especulações 

estéticas, os projetos das escolas imprimiam aquilo que o modernismo oferecia à 

época, ou seja, uma razoável homogeneidade estética, assim como, a tipologia 

definida em seus prédios, o que não se via antes. 
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     Figura 10 - Ginásio de Itanhaém - Projeto de Artigas e Carlos Cascali 
                                     Fonte: www.vitruvirus.com.br 
 
 
 Tratando-se de modernidade, a década de 1960 é honrosamente 

conhecida pelo maior marco deste movimento arquitetônico: a inauguração do projeto 

de Brasília encabeçada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Na produção dos edifícios 

escolares modernistas: 

 

O partido que tais arquitetos adotam é praticamente o mesmo do tempo do 

Convênio Escolar, isto é, projetam o bloco de salas de aula, o administrativo 

e o galpão para atividades recreativas e socializantes, só que agora, a partir 

de um referencial nitidamente moderno: a cidade. Os corredores outrora 

confinados, estreitos e pouco iluminados transformaram-se em ruas, largas e 

ventiladas, que permitem uma grande visualização dos espaços que 

compõem a escola. Ao longo delas, distribuem-se equipamentos tipicamente 

urbanos como pequenos nichos de estar e bancos. Ocupando lugar de 

destaque e articulando todos os espaços da escola, encontram-se o pátio, 

praça de encontro e lazer. (BUFFA, PINTO, 2002, p.139). 

 

Com isso, o conceito “brutalista”5 ganhou corpo nesta década, tendo na 

arquitetura escolar, a sua tipologia encabeçada por Artigas que, em  1969 – também 

projetaria um dos maiores marcos deste movimento: o prédio da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de São Paulo, arranjando em volumes externos e internos 

atividades sociais, e deixando à mostra a sua principal característica: o concreto. 

 
5 Definição arquitetônica para o movimento que mantem o concreto bruto, sólido e a sua estrutura como 
protagonistas do projeto, também conhecido pela derivação do termo francês “Béton Brut”. Fonte: Zein 
(2005) 
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1.10. Escolas: complexos educacionais 

 

O golpe militar ocorrido em 1964, no Brasil, gerou consequências sociais 

que impactaram significativamente a Educação. Observou-se nessa área, alterações 

que indicam o investimento do Estado com base na teoria do capital humano. 

A educação se mostrava a serviço dos interesses do capital internacional, 

que por ora modificavam processos internos de países considerados do Terceiro 

Mundo. Entre 1964 e 1968, alguns acordos foram fechados entre o Ministério da 

Educação e Cultura e uma agência norte americana, com o propósito de se buscar 

maior produtividade com maior economia de recursos, além do que, a formação de 

pessoas que possivelmente pudessem suprir o interesse de empresas que se 

encontravam em expansão no Brasil. (HILSDORF, 2003). 

A partir disso, a educação seguia os rumos do capitalismo e de um sistema 

tecnicista, deixando de lado as humanidades e operando mecanismos de reprodução 

em massa, não apenas pelo método de ensino e atmosfera militar, mas também pela 

expansão de complexos educacionais de ensino privado, especialmente no ensino 

superior. 

Em 1971, a Lei 5.692 unifica os ensinos primário e secundário, sob a 

denominação de “primeiro grau”, introduzindo neste contexto o ensino 

profissionalizante, no segundo grau com duração de 4 anos. 

Novamente, a falta de vagas e a precarização dos espaços escolares 

chamam a atenção, uma vez que os anos 1970 também marcam um novo fenômeno 

da urbanização. Desta vez, a população que vivia em zonas rurais migra para os 

grandes centros urbanos em busca do emprego nas indústrias, gerando o ápice de 

aceleração da urbanização.  

Segundo Buffa; Pinto (2002), em 1950, no Estado de São Paulo 9.134.423 

habitantes viviam na zona urbana, em 1960, os habitantes eram 12.974.699, sendo 

62,8% nas cidades, enquanto, nos anos 1970, os dados apontavam 17.958.693 de 

habitantes, sendo 80,4% nas cidades. Além disso, na década de 1970, o Estado 

possuía apenas 17 cidades com população superior a 100.000 habitantes que, no 

conjunto, reuniam 8.318.825 habitantes, correspondentes a 58,27% da população 

residente nas cidades e vilas e 46,80% da população residente no Estado. 
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Na educação, o Estado ampliou o horário de funcionamento para o 

atendimento desta demanda demográfica, implicando problemas de qualidade que já 

tinham sido questionados em outros momentos históricos. Nesse momento, a 

precariedade mostrava-se presente em espaços que se reduziam à falta de 

destinação a zeladorias, laboratórios, oficinais ou mesmo práticas desportivas, todos 

transformados em sala de aula. Além de estender o horário a quatro períodos diários 

com salas sempre lotadas (BUFFA, PINTO, 2002, p. 128). 

O governo também contratou escritórios de arquitetura particulares para a 

execução desse programa de expansão. Com isso, surgiram, projetos de complexos 

educacionais, considerados amplos e satisfatórios no ponto de vista plástico e 

funcional, pois reuniam, no mesmo projeto, tudo aquilo que foi discutido nos 

momentos anteriores: tecnologia aplicada no sistema construtivo, espacialidade, 

materiais e a evidente modernidade visual. 

Paulo Mendes da Rocha, então correligionário de Artigas, impõe em seu 

apresenta toda a linguagem daquela época, também conhecida como Escola Paulista 

de Arquitetura. Um dos seus projetos que imprime as caraterísticas desse momento, 

é a Escola Presidente Roosevelt. 
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                        Figura 11 - Escola Presidente Roosevelt 
                               Fonte: www.leonardofinotti.com 
 

Esta escola teve, na década de 1970, a impressionante marca de 3.600 

alunos matriculados, ocupando o lugar de maior escola do estado na categoria de 

edifícios públicos. 

 

1.11. Racionalização econômica: produção em série 

 

Laudo Natel, governou entre 1971 e 1975, assumindo o compromisso de 

criar 10.000 salas de aula, no intuito de atender a demanda da sociedade. Nesse 

momento, o déficit encontrava-se associado a última reforma do ensino (1º e 2º graus) 

que ampliou os anos de escolarização. 

Uma das primeiras medidas adotadas foi a mudança no Fundo Nacional de 

Construções Escolares6 (FECE), com uma espécie de “projeto padrão” que tinha 

dentre outras características o forte controle financeiro, e principalmente construtivo, 

no que dizia respeito à ocupação construtiva da área. (MELLO, 2012 p.17).  

Tal medida gerou impactos na produção de novos edifícios escolares. 

Segundo Mello (2012) a mudança se traduziu em números, sob a construção de 900 

edifícios, durante 10 anos de atividade (1966 a 1976). 

 

 
6 Fundo Nacional de Construções Escolares, criado em 1966, em São Paulo; 
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    Figura 12 - Projeto padrão FECE - EE Odair Pacheco - Cotia 
                          Fonte: www.nahasneto.com.br 

 

Sequencialmente ao governo de Laudo Natel, Paulo Egydio Martins, 

assumiu o Estado com o desafio da contenção de gastos, uma vez que, o país se 

encontrava imerso em um sério endividamento externo, sob o comando do presidente 

Ernesto Geisel. 

Neste momento o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FUNDESP) 

era criado em substituição ao Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE), 

medida tomada com o intuito de racionalizar ainda mais os gastos com todo o sistema 

produtivo dos prédios escolares.  

De acordo com Kowaltowski (2011) a educação continuava em todo o país, 

sobretudo no Estado de São Paulo a situação era ainda mais especial, dado o 

crescimento demográfico contínuo. Por esse motivo, surgiram os catálogos que se 

originaram a partir da padronização dos componentes construtivos, no âmbito da 

Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (CONESP), que se 

tornaria, mais tarde catálogos da Fundação de Desenvolvimento da Educação (FDE). 

 
                   Figura 13 - Cronologia dos departamentos 
                                  Fonte: www.fde.sp.gov.br 
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O departamento atuou no Estado ao longo de 10 anos – 1976 a 1987 – 

quando então foi substituído pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

(FDE). 

Ao longo desta atuação, a Companhia de Construções Escolares do Estado 

de São Paulo (CONESP), coordenou a construção e reforma de centenas de edifícios 

no Estado.  Quanto à arquitetura desta fase, principalmente no decorrer dos anos de 

1980, observavam-se padronizações no uso de materiais, que se confundiam até 

mesmo com os utilizados nas indústrias: 

 

O dimensionamento das salas foi estabelecido em 51,84m² de área 

construída para as salas de aula comuns ou multiuso, e de 77,76m² para as 

salas de aula prática. As dimensões em planta para as salas comuns eram 

de 7,20 x 7,20m, de eixo a eixo (Conesp, 1985). O pé-direito mínimo dava 

condições de leitura e estudo em seu interior. Os arquitetos procuravam 

soluções adequadas a cada local e a cada situação, pelo sistema de 

padronização, que definia dimensões, processos e materiais. 

(KOWALKOWISK, 2011, p, 91) 

 

           Figura 14 - Edifícios Escolares construídos nos anos 1980 
                               Fonte: www.nahasneto.com.br 
 
 

Entre as questões que diziam respeito às configurações sociais, observava-

se, por exemplo, a redução de espaços como corredores e escadas, com o propósito 
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de enfileiramento de crianças e jovens - ainda reflexo da atmosfera autoritária; janelas 

e pátios gradeados, impedindo a livre circulação dos alunos; aberturas nas portas, na 

altura dos professores, para que os diretores pudessem acompanhar visualmente o 

interior das salas; e, por meio da padronização dos materiais citada anteriormente, 

que gerava o aspecto frio e pouco atrativo do ambiente num todo. 

No ano de 1989, o Brasil elegeu o primeiro presidente em voto popular, fato 

que não ocorria desde 1964, e que aconteceu sob a aprovação da Emenda 

Constitucional de 1985, que finalizaria com a ditadura e também abriria espaço à 

construção da nova Constituição, de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que 

marca a abertura da redemocratização do país. 

Já em termos econômicos, pouco crescimento, menor inclusive do que na 

década anterior, e mudanças políticas que visavam o controle da inflação, a 

globalização e a internacionalização, marcou a ordem neoliberal do período. 

Estas características políticas econômicas estão entrelaçadas aos 

aspectos educacionais, no sentido de entrega de sua parcela da educação à iniciativa 

privada e a priorização do ensino técnico, por meio de políticas governamentais, que 

visam atender as novas demandas do mercado de trabalho. No ano de 1996, aprovou-

se a nova Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, que viria a se pôr em práticas nos 

anos subsequentes (SAVIANI, 2004). 

Neste momento histórico, também se observou a criação do Plano Nacional 

de Educação (PNE), a reabilitação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP), e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Entretanto nos anos de 1990, pouco se observou em relação às mudanças 

estruturais implantadas nos edifícios escolares no Estado de São Paulo. Quando 

comparado à década anterior, o único contraponto foi a inclusão das quadras 

esportivas, e a predominância dos blocos monolíticos que, em sua maioria 

conformavam-se em edifícios de três pavimentos (KOWALTOWSKI, 2011). 
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1.12. A contemporaneidade dos anos 2000 

 

No decorrer da década, de 2000, as privatizações que se iniciaram na 

década de 1990, continuaram presentes. Tanto sob a governança do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, quanto de Lula da Silva e Dilma Rousseff, as políticas 

educacionais continuaram permeadas pelas práticas privatistas, pautadas 

principalmente pela agenda de instituições internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(HILSDORF, 2003). 

No Estado de São Paulo, e especificamente no Município de São Paulo, as 

discussões sobre a estrutura física das escolas continuaram presentes pela 

implantação do Prefeito Celso Pita das “Escolas de Lata” e das escolas de madeirite 

no Estado. 

 

                                         Figura 15 - Escola de lata 
                                  Fonte: http://profprbm.blogspot.com 

 

O neoliberalismo afetava a economia e favorecia as famílias mais 

abastadas, uma vez que, com a privatização do ensino, estes grupos sociais poderiam 

encaminhar seus filhos a escolas que se supunha terem melhor qualidade.  

A expansão do capitalismo criou um novo conceito de espaço escolar, que 

se configura especialmente por amplos espaços de consumo, como praças de 
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alimentação, ginásios esportivos e uma expressa ocupação construtiva do local 

implantado. O transporte nestas áreas ocorre por meio de escadas rolantes, bolsões 

para estacionamento dos carros dos pais e professores, ordenando o consumo e um 

novo conceito na formação pedagógica, modelo de “Escola Shopping”. 

Contrapondo-se a estas ocupações dos grupos privados, e dos conceitos 

disseminados pela política da globalização e do consumo desenfreado, surge na 

cidade de São Paulo, algo que se tornaria destaque no início deste século, no que diz 

respeito à arquitetura escolar e os fundamentos político-social: Centro de Ensino 

Unificado (CEU). 

Por meio da gestão da Prefeita Marta Suplicy – 2001 a 2004 – o projeto 

seguiu a lógica de integrar a escola à comunidade, oferecendo dentre as variadas 

concepções de ensino, o ensino em tempo integral. Pedagogicamente, o projeto 

aproxima-se do espaço idealizado por Anísio Teixeira, na década de 1950, com aquilo 

que se chamava de “Escolas-parques”, na Bahia: 

 

A ideia desses projetos escolares, como centros educacionais, é 

acompanhada de programas pedagógicos bastante abrangentes. Os centros 

atendem a todos os níveis de ensino, da pré-escola até o ensino 

profissionalizante. São incluídas as necessidades da comunidade, como 

bibliotecas públicas, teatro, piscinas e áreas de lazer e de estimulo cultural 

da população. O ensino é inicialmente programado para ser em período 

integral, e a criança passa o dia todo na escola, com refeições saudáveis, 

atendimento médico e atividades culturais e sociais após as aulas. 

(KOWALKOWISK, 2011, p, 100). 

 

Esses projetos possuem, ao longo da política de implantação, variadas 

preocupações: educacional, cultural, arquitetônica e urbanística, promovendo uma 

profunda transformação do entorno. 
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                                    Figura 16 - CEU Jambeiro 
                        Fonte: http://arcoweb.com/projetodesign 

 

O caminho percorrido até o momento, demonstra as relações entre a 

educação, a política, a economia, e a arquitetura. Neste sentido, observa-se ao longo 

da narrativa apresentada, nesta primeira parte da pesquisa, que o espaço escolar 

possui papel significativo na ordenação política e na construção de identidade de uma 

sociedade, e estando vinculada ao Estado no que concerne o desenvolvimento 

cultural e social, mas também aos interesses do capitalismo, assim como destacado 

nesta abordagem histórica. 

Compreendendo esses elementos históricos e suas relações entre si, a 

pesquisa aponta para a compreensão neste momento atual. Analisar a escola e a 

sociedade contemporânea.  

 

1.13. A escola e a sociedade atual 

 

Analisando as transformações sociais provocadas pelas políticas de 

Estado, desde o século XVI com a chegada dos Jesuítas, até a contemporaneidade 

do XXI. Percebe-se neste intervalo, relações de ordem econômica, política, social e 

cultural, que pautaram a escola no que diz respeito ao seu papel e função como 

elemento estruturante da sociedade e estruturado pelo Estado. 
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Na atualidade, os mecanismos econômicos, mostram-se pautados pela 

ordem neoliberal. A política encontra justificativas em um cenário de recessão 

econômica para realizar cortes e poucos investimentos na área da educação. A 

globalização, a tecnologia e o ensino integral são elementos que se destacam nas 

discussões do modelo de escola, mas sua implementação não teve tempo de ser 

consolidada, no país, no período de bonança econômica. 

A tecnologia estimula a formação de uma sociedade globalizada, uma vez 

que as fronteiras do conhecimento que anteriormente encontravam-se presentes nas 

escolas, hoje não mais precisam existir. O conhecimento está no alcance das mãos 

de todo mundo, provocando discussões sobre o papel do espaço escolar. Afinal como 

tornar atrativos espaços que não possuem mais o uso definido?   

Nesse momento, são seus atores que o definem e o ocupam, seguindo uma 

lógica social que até o presente momento da história não se via. 

Partindo desta questão, o capítulo seguinte pretende compreender, por 

meio do referencial teórico, as evidências que caracterizam os sujeitos e o universo 

da pesquisa, presentes na sociedade, na cultura contemporânea atual no modelo de 

arquitetura escolar que os acompanham. 
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2. SOCIEDADE, ESPAÇO, AMBIENTE E ARQUITETURA ESCOLAR 

 

Neste capítulo, por meio do referencial teórico crítico, propõe-se identificar 

os aspectos sociais, que se relacionam à arquitetura escolar, à luz da relação entre a 

teoria crítica e a arquitetura. 

Os conceitos de espaço, sociedade e arquitetura, encontram-se 

destacados na abordagem do capítulo, para compreensão da arquitetura escolar com 

a discussão de seus papéis na construção de espaços mediadores com a escola.  

 

2.1. A arquitetura escolar e a sociedade 

 

Refletir sobre o espaço escolar indica avaliar a métrica formal, legal e visual 

por meio de conceitos estéticos e plásticos que representem a maneira como a 

sociedade se desenvolve. 

No capítulo anterior, observou-se por meio da abordagem histórica, 

alterações dos aspectos arquitetônicos que se mostravam a serviço das relações 

constituídas socialmente. 

 Tendo em vista as modificações destes mecanismos, compreender a 

configuração social na atualidade, pressupõe entender as interfaces entre escola, 

arquitetura e sociedade. Nesta tríade, a sociedade ocupa espaço significativo, à luz 

do objeto de pesquisa: a Escola São Paulo como espaço de relações formativas, na 

visão dos jovens estudantes do ensino médio. 

Espaço, além do sentido figurado – local – também é conceito. Para defini-

lo, seria possível recorrer a literatura de diversas áreas, como por exemplo a física de 

Isaac Newton, por meio de sua Lei de espaço e tempo, o que definitivamente se 

distanciaria do objeto desta pesquisa, que dialoga melhor com a sociologia: 

 [...] a Sociologia, a ciência da sociedade, não pode isolar-se das outras 

disciplinas como a Psicologia, [...] a História e a Economia, se quiser enunciar 

proposições que se reflitam efetivamente, à totalidade das relações e forças 

sociais. Talvez seja desnecessário acrescentar que não se pretende com isto 

meter a própria sociologia no confuso conglomerado de todas as ciências 

possíveis e imagináveis. (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p 45). 
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Mas a sociologia pode ajudar a compreender à arquitetura, para essa 

abordagem, a pesquisa, então adota como referencial teórico a teoria crítica como 

referencial analítico para compreensão da sociedade, espaço e arquitetura: 

O que há de especifico na sociologia não são os seus objetos, que também 

estão presentes nessas outras ciências, mas a ênfase que dá sobre o objeto, 

isto é, a relação entre todos esses objetos e as leis da socialização 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p 45). 

 

Para a interpretação da teórica crítica e da arquitetura, nos contornos desta 

pesquisa, é preciso considerar, ainda a observação de Zevi: 

 

[...] A maior dificuldade que se encontra, ao compilar uma história da crítica 

arquitetônica, consiste no fato de uma grande parte das mais geniais 

intuições sobre a arquitetura se encontrar espalhada em livros de filosofia, 

estética geral, poemas, romances, contos e páginas de arquitetos. São 

poucos os autênticos críticos da arquitetura [...] baseiam-se geralmente nos 

problemas de composição na secular batalha entre o grego e o gótico, entre 

o gosto clássico e gosto romântico [...] se ao contrário consultarmos os 

historiadores, os filósofos, os estetas, continuamente encontramos 

observações agudas e precisas. (ZEVI, 1948, p. 97). 

 

A arquitetura e suas interpretações, não são apenas formais e físicas, por 

isso compreendê-la em sua totalidade, também indica interpretar outros elementos. 

Para Zevi (1948) suas interpretações são: política, filosófico-religiosa, científica, 

econômico-social, materialista, técnica, fisiopsicológica, formalista e espacial, o que 

se buscará desenvolver com base na teoria crítica e com foco na arquitetura escolar 

como elemento que contribui para a formação humana. 

 

2.2. Teoria crítica na arquitetura 

 

A compreensão do termo “teoria crítica” surge na década de 1930, criado 

por Max Horkheimer, com o intuito de criar uma linha de pesquisa interdisciplinar com 

bases históricas, materialistas e, sobretudo, com novos métodos de pesquisas. Tal 

pensamento teria, por sua vez, o objetivo de responder a questões que imbicavam 

sobre as contradições sociais daquele momento histórico. 
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Embora seus pensadores tenham focado a análise da sociedade, a teoria 

frankfurtiana dialoga com fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, urbanos e 

subjetivos. Isso significa que a arquitetura, na compreensão de espaço e fomento 

social, pode ser pensada por meio desta teoria. 

Segundo Zevi, (1948) qualquer pessoa pode desligar o rádio, ou abandonar 

um concerto, não gostar do cinema ou do teatro ou mesmo não ler um livro. Mas 

ninguém pode fechar os olhos perante as construções que constituem a sociedade. 

Essa observação serve para o entendimento de que a arquitetura gerada por 

processos sociais é relação social, ou seja, a Arquitetura no sentido de espaço, 

apropriação e pertencimento expõe-se condicionada à sociedade e condicionante 

dela. Na teoria crítica, Benjamin: “A arquitetura ofereceu desde sempre o protótipo de 

uma obra de arte cuja recepção ocorre na dispersão e por meio do coletivo.” 

Embora a arquitetura, no sentido físico e material não tenha sido abordada 

sistematicamente nas obras destes pensadores frankfurtianos, a análise da sociedade 

naquilo que diz respeito à cultura, traz elementos substanciais da empreitada crítica, 

envolvendo a arquitetura, de maneira direta. 

 

2.3. O espaço na arquitetura e na sociedade 

 

Zevi, (1948) afirma: “Mas a arquitetura não provém de um conjunto de 

larguras, comprimentos e alturas dos elementos construtivos que contém o espaço, 

mais precisamente do vácuo, do espaço contido, do espaço interior em que os homens 

andam e vivem”.  

Nesse sentido, tudo aquilo que é vivido remete à sociedade. Processos, 

dinâmicas sociais e formas compõem o território e indicam a utilização do espaço. O 

conceito espaço, neste tópico analítico, distingue-se do significado de local, extensão 

ou área. Para refletir sobre o conceito de ócio e vazio, adota-se como metáfora o 

“espaço”. 
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                               Figura 17 - Espaço – ócio e vazio 
                                            Fonte: Google Earth 

 

 
                 Figura 18 - Planeta Terra "ambiente" habitado, ocupado. 
                                       Fonte: Google Earth 
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O conceito de ambiente é entendido como espaço ocupado e habitado, tal 

como, configura-se uma sociedade onde há relações humanas.  

Constituir uma sociedade também corresponde a gerar ambientes. A 

escola, por meio de seus espaços educadores, proporciona vínculos sociais, também 

entendidos como apropriação da cultura: “só existe constituição social à medida em 

que a convivência entre os homens é mediada, objetivada e institucionalizada”. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p. 32). 

Sobre a formação cultural Adorno, pontua: 

 

A formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, na 

onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, 

não antecede à formação cultural, mas a sucede. Desse modo, tudo fica 

aprisionado nas malhas da socialização. Nada fica intocado na natureza, mas 

nas malhas da socialização – preserva a vida e se reproduz de maneira 

ampliada. (ADORNO, 1972, p. 9) 

 

A apropriação dos espaços escolares, por meio dos estudantes, gera 

debates intermináveis entre sociedade e escola. Afinal quem deve definir os usos 

destes espaços? 

O estado, por meio de dispositivos técnicos e legais, define no campo de 

suas atribuições legais, tudo aquilo que precisa existir dentro desta composição 

espacial. Dimensões, materiais, índices urbanísticos e de projeto são definidos, a fim, 

de que haja padronização para uma reprodução em larga escala. 

Entretanto, a transformação desses espaços acontece por meio dos 

indivíduos que o ocupam e agem nele. Embora definido o uso pelo estado com a 

participação de múltiplos profissionais de vários campos, no caso desta pesquisa, 

especificamente, os sujeitos destes espaços são os estudantes do ensino médio da 

Escola São Paulo, que sob a hipótese da pesquisa, ocupam o ambiente, vivem e 

produzem as transformações sociais, apropriando-se subjetivamente da cultura, 

nesse espaço escolar. 
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2.4. A mediação do espaço 

 

A presença do ser humano em qualquer espaço gera, por sua vez, 

experiências sensoriais relativas à ocupação e percepção física. Isso é notoriamente 

percebido em um ambiente cheio ou sem condições aceitáveis de conforto térmico e 

acústico. Um exemplo claro e didático a respeito destas sensações é o transporte 

coletivo, onde ninguém se sente confortável nas condições descritas. 

A pergunta: “Quem deve definir os usos destes espaços?” encontra sua 

resposta na avaliação e nas experiências realizadas em cada espaço. Para que haja 

sentimento de apropriação e pertencimento as experiências vividas nesse lugar. Isso 

indica que a qualidade proporcionada por essas experiências pode interferir na 

qualidade de sua ocupação, gerando determinado senso coletivo. 

A ordenação do espaço escolar constituído pelas formas, dimensões, 

materiais e a sua distribuição impõem ritmo, no sentido de que o espaço possa se 

tornar contemplativo, social, de serviço ou apenas de circulação, ou seja, constitui um 

senso comum, de reprodução continua. Portanto, compreender os atores, destes 

espaços, indica avaliar socialmente e formalmente sua concepção física.  

Conhecer os atores, segundo a sociologia e o método de investigação 

empírica é a única possibilidade de estudar o espaço, não apenas conhecendo, mas 

também os caracterizando (ADORNO; HORKHEIMER, 1973). 

 

2.5. Espaço e arquitetura 

 

Zevi (1948) define a arquitetura como uma obra de arte tridimensional, 

incluindo o homem nessa realidade. A pintura com duas dimensões e a escultura com 

três dimensões mantêm o homem para fora, desligado: “Por sua vez a arquitetura é 

como uma grande escultura escavada, em cujo interior o homem penetra e caminha” 

(ZEVI, 1948, p.17). 

Partindo desta premissa, a arquitetura torna-se ferramenta para construção 

de espaços mediadores, como a escola. Deve compreender as potencialidades 

expostas na configuração social, gerando identidade para seus atores e a sociedade 

na qual encontra-se inserida e o seu entorno. Tal identidade mostra-se tão 
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fundamental à luz desta inserção no entorno que pode promover, ou não, 

transformações que a sociologia pode observar. 

No que diz respeito a essas impressões sensórias do espaço, por meio das 

interferências arquitetônicas, é possível analisarmos, como exemplo, os templos 

religiosos. Neles observa-se a presença de elementos que imprimem a cultura 

religiosa, proporcionando aos seus atores a reflexão necessária e sobretudo a 

austeridade e a promoção de sensação do sagrado.  

Já os espaços escolares, construídos sob as interferências arquitetônicas, 

devem proporcionar sensações que promovam as condições para a aprendizagem, 

no processo educacional. Pensar a respeito de espaços mediadores, é compreender 

que eles precisam atender as funções da edificação. 

Conforme se observou no capítulo anterior, a arquitetura escolar, no Brasil, 

sempre esteve a serviço do projeto de sociedade, como mecanismo político e 

econômico para alterações nas configurações sociais e culturais, sendo objeto de 

diálogo em diversas áreas, não apenas da arquitetura em si. 

 

2.6. Interseções entre a escola, o entorno e a sociedade 

 

A arquitetura baseia-se na compreensão das potencialidades existentes 

para o desenvolvimento de um projeto que vise atender as necessidades do indivíduo 

e, sobretudo, que proporcione ao grupo sensações de pertencimento e ocupação. 

Segundo Zevi, (1948) em sua interpretação materialista a respeito da arquitetura: “São 

numerosíssimas as interpretações positivistas secundárias. Uma delas sustenta que 

a morfologia arquitetônica se explica através das condições geográficas e geológicas 

dos lugares onde surgem os monumentos”. (ZEVI, 1948, p.106). Quando se pensa no 

projeto da escola, a arquitetura, em perspectiva metodológica, pode contribuir para o 

desenvolvimento e também para a descoberta dos elementos geográficos e sociais 

que contribuem para a formação humana. 

Nesse sentido, os elementos sociais podem ser compreendidos neste 

estudo conforme reflete HORKHEIMER (1973, p. 61): 
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[...] podemos definir como grupo uma comunidade de interesses, como 

uma aglomeração casual de indivíduos; uma comunidade unitária no 

tempo e no espaço ou, pelo contrário, dispersa; uma comunidade 

cônscia de si mesma ou uma apenas vinculada por algumas 

características objetivas. 

 

De uma maneira prática, destaca-se nesta fase da pesquisa, pontos que 

contribuam para a observação das características desse grupo – jovens do ensino 

médio – e como a escola em sua configuração arquitetônica, contribui para sua 

formação, considerando o modo como sentem, se apropriam e ocupam o espaço 

escolar. 

 

2.6.1. Acessos 

 

Embora pareça óbvio, o acesso de qualquer edifício possui finalidade o 

ingresso, a saída, a possibilidade de chegar ou mesmo indicar à aproximação de um 

grupo social ao seu entorno. 

Na falta de acessos ou na existência de acessos inadequados, é comum 

observar a adaptação de espaços para a organização de novos ou outros acessos. 

Isso pode acontecer numa eventual facilidade para se fazer o percurso 

confortavelmente ou simplesmente por transgressão às regras. Neste caso, por 

exemplo, este novo acesso pode acontecer por uma janela, através do muro ou por 

qualquer outro elemento construtivo que demonstre ao grupo social o rompimento com 

as tradições espaciais. 

Conforme observado no capítulo anterior, o acesso ao espaço escolar, nos 

primórdios do projeto arquitetônico escolar, acontecia por enormes e extensas 

escadas, como maneira de propiciar aos seus atores o sentimento de disciplina, 

promovendo austeridade a escola. 

Zevi, (1948) descreve os acessos aos espaços, por meio de uma metáfora 

fundamentada no cubismo7, ressalta que a arquitetura, ao contrário de outras artes 

 
7 Movimento europeu vanguardista, surgido na França no início do século XX, teve com uma de suas 
bases, a discussão a respeito da quarta dimensão; Fonte: MARTINS, Simone R.; IMBROISI, Margaret 
H. Impressionismo. Disponível em:http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-
seculo19/impressionismo/. Acesso em 13/01/2020. 
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como a pintura e a escultura, não possui uma qualidade representativa de objeto, onde 

o pintor ou o escultor podem ou não preferir projetar em seus planos, sem que haja 

nenhuma participação física do observador: Mas em arquitetura o fenômeno é 

totalmente distinto e concreto: aqui é o  homem que, movendo-se no edifício, 

estudando-o de pontos de vista sucessivos, cria, por assim dizer, a quarta dimensão, 

dá ao espaço a sua realidade integral. (ZEVI, 1948, p.23) 

Em qualquer ambiente construído, principalmente nos escolares, o acesso 

é definido por meio do projeto arquitetônico e por consequência social redefinido pelo 

fluxo de pessoas que frequentam aquele lugar. No caso da Escola São Paulo, o 

acesso sofreu mudanças por determinação dos aspectos do bairro: violência e 

transporte público. 

 

2.6.2. Rua 

 

Pensando na transformação de espaços educadores, como as escolas, 

determina-se que neles hajam condições adequadas para o aprender, por meio do 

estar. Isso indica, sobretudo, o conforto térmico, acústico e o visual proporcionado 

pelo ambiente construído. Mas não é só isso: 

 

[...] se a interpretação técnica considera a arquitetura como um instrumento 

apto a elevar o horizonte construtivo da vida humana, como é possível 

comparar o equilíbrio estático de pedra da antiga arquitetura com esta 

magnifica maquina da casa moderna que possui luz e aquecimento, 

elevadores, serviços higiênicos, lavadouros automáticos, instalações contra 

incêndios, incineradores, tubos pneumáticos, telefones e rádio? Se tudo se 

baseasse na técnica, teriam razão os teóricos do funcionalismo maquinista 

que se entusiasmam perante a energia e dinamismo da arquitetura moderna. 

(ZEVI, 1948, p. 111). 

 

A relação do edifício escolar com a rua é neste caso, primordial para o 

atendimento destas questões. As relações podem ser constituídas por aberturas, 

grandes ou menores em suas dimensões, trazendo para o espaço privado as relações 

que se configuram em seu entorno. 



62 
 

 

No caso das relações trazidas para dentro, pode-se encontrar questões que 

impliquem no aprendizado, como por exemplo o exercício do poder e o controle social 

da família, numa possível situação onde estas aberturas (espaço construído) tornem-

se um elemento facilitador nesta configuração. 

 

2.6.3. Aberturas 

 

As aberturas, podem e devem influenciar as relações com o entorno, sejam 

por questões positivas, negativas ou puramente técnicas de conforto acústico e 

térmico. 

Contudo, sob o aspecto social, essas aberturas exercem sobre os seus 

atores, nesta configuração escolar e social, também acolhimento e segurança. 

 
                       Figura 19 - Aberturas da Escola São Paulo 
                                  Fonte: DANTAS, C. L (2019) 
 

Para quem se encontra dentro do edifício, como também para aqueles que 

estão fora do ambiente, mas podem observá-lo, diferentemente de uma parede cega 

ou um simples plano de vidro, onde não haja a presença humana, exercem forte 

influência, com a sensação da escala, no sentido métrico humano, conferindo ao lugar 
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as proporções do corpo humano, trazendo com isso aconchego e estímulo ao grupo 

para ocupar e utilizar o local. 

 

2.6.4. Configuração do entorno 

 

Os projetos arquitetônicos, independentemente de sua natureza: 

residencial, comercial, cultural ou institucional, possuem, em sua grande maioria um 

partido arquitetônico que visa transformar ou agregar visualmente, por meio da forma, 

os mecanismos sociais e estruturais do entorno: 

 

A profunda originalidade da arquitetura como tal reside na massa interior. 

Dando uma forma definida a este espaço oco, cria o seu próprio universo. 

Sem dúvida os volumes exteriores e os seus perfis fazem intervir um 

elemento novo e exclusivamente humano no horizonte das formas naturais, 

a que a sua conformidade ou o seu acordo melhor calculado acrescentam 

sempre algo de inesperado; mas, considerando bem, a maravilha mais 

estranha é o ter concebido e criado uma espécie de reverso do espaço. (ZEVI, 

1948, p.98). 

 

Tratando-se de uma arquitetura pública, as escolas mostram-se a serviço 

dessas transformações, sendo possível observar em seu entorno profundas 

mudanças.  

Num bairro com caráter histórico, como o Parque Dom Pedro – onde se 

situa o universo da pesquisa, é comum observar as alterações sociais provocadas 

pela implantação de uma escola numa dimensão como a Escola São Paulo. Por 

encontrar-se no local há muitas décadas, as características das edificações que se 

instalaram depois da Escola, mostram em seus elementos construtivos referências ao 

modelo arquitetônico imposto por este recorte 

 

2.6.5. Aspectos visuais 

 

Esta característica apresenta-se como uma das mais variáveis e ao mesmo 

tempo indiscutivelmente importante na concepção do projeto arquitetônico escolar. 
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Para Benjamin (1955) “Construções são recebidas duplamente: pelo uso e pela 

percepção. Ou melhor: tátil e opticamente”. 

É possível entender que observar uma área verde, composta por arbustos, 

flores e um pomposo chão de gramas, pode ser, dentro de uma escala de 

experiências, mais agradável do que observar afluxos de uma avenida, uma via 

arterial: Avenida do Estado, em um de seus horários considerados de pico, que 

indicam nos passantes picos de estresse, que mostram os indicadores numéricos dos 

órgãos de controle da Engenharia de tráfego.  

 
                         Figura 20 - Aspecto visual Escola São Paulo 
                                   Fonte: DANTAS, C. L (2019) 

 

Isso significa que discutir o visual concebido por essas aberturas, por meios 

dos atores desses grupos sociais, é tão significativo quanto discutir as dimensões das 

salas ou o aspecto histórico do material da mesa. A construção social, mostra-se 

irrestritamente associada ao hábito visual de uma edificação:  

 

No caso da arquitetura, o hábito determina até mesmo a recepção óptica. Ela 

se dá, a princípio, muito menos em uma atenção fixa do que em uma 

percepção incidental. Essa recepção associada à arquitetura tem, porém, sob 

certas circunstâncias, um valor canônico. (BENJAMIN, 1955, p. 95). 
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 Sobre a afirmação de Benjamin, a presença de elementos construtivos que 

não pertencem ao ambiente escolar, como por exemplo, grades, cercas e outros 

instrumentos de segurança, podem sob o efeito do hábito óptico, determinar 

sensações e percepções não desejáveis a respeito do ambiente construído ou daquilo 

que se pretenderia com ele como espaço mediador: 

 

É impossível compreender tal recepção representando-a sob a forma da 

concentração, como ocorre por exemplo com viajantes diante de uma 

construção famosa. Pois não há, do lado tátil, nenhum correlato para aquilo 

que do lado óptico é a contemplação. A recepção tátil ocorre por meio do 

hábito do que pela atenção. (BENJAMIN, 1955, p. 95). 

 

Portanto, os hábitos construídos nesses espaços, sejam eles por meio do 

tátil, óptico ou pela atenção dada a um determinado elemento visual, indicam a 

compreensão das relações estabelecidas: físicas ou sensórias, estabelecidas no 

grupo e no ambiente construído. 
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2.7. Transformações sociais 

 

Partindo do princípio de que as mudanças sociais, no que diz respeito ao 

entorno e a sua comunidade são estimuladas por meio da implantação de um edifício 

público, ou seja, a escola, entende-se que por mais distante que esteja este edifício, 

independente de qual seja a configuração social deste bairro: provido ou desprovido 

da presença de outros equipamentos públicos, o Estado por intermédio da escola, 

sempre o ocupará. 

Os elementos que balizam essa avaliação, podem num determinado 

momento sofrer alteração com relação a sua ótica e composição, mas de uma maneira 

significativa sempre estarão presentes neste cenário analítico. 

O capitulo em questão propôs discutir pontualmente estes elementos 

conceituais que permitem pensar o percurso metodológico, durante a obtenção e a 

interpretação dos dados junto a Escola Estadual São Paulo. 

No próximo capítulo, a escola se apresenta para ser pensada como 

ambiente formativo, à discussão e a caracterização, se mostrarão à luz da abordagem 

metodológica, traduzindo-se em práxis por meio do percurso conceitual traçado nos 

capítulos precedentes. 
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3. ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO E O PERCURSO METODOLOGICO 

 

A pesquisa empírica é apresentada neste capítulo, descrevendo o método 

adotado para a investigação da Escola Estadual São Paulo.  

A escolha do universo da pesquisa, deu-se pelos elementos corroborativos: 

sociais, históricos, políticos e arquitetônicos, que constituem um cenário fértil para o 

estudo das questões e das hipóteses da pesquisa. 

Os elementos de análise se mostrarão devidamente apresentados, por 

meio da caraterização física, documental e participativa realizada junto a Escola São 

Paulo. Esses elementos foram propulsores para a elaboração do roteiro, composto 

pelas questões avaliativas aplicadas durante o grupo focal. Ao longo do capítulo, o 

percurso realizado, em todas as etapas, entre definição e aplicação do método, 

também será descrito. 

O capitulo completará o percurso traçado, para a pesquisa entre a 

caracterização histórica, política, econômica e social, discutida no primeiro capítulo, e 

a continuação metodológica, apresentada por meio do referencial teórico acerca das 

percepções sociais, culturais e físicas, no segundo capítulo, que permitam produzir 

considerações a respeito da relação entre arquitetura escolar e o espaço como agente 

transformador. 

Para isso, o capítulo inicia-se com a fundamentação do método de 

pesquisa, apresenta a caracterização da escola, a descrição das etapas de 

observação, análise documental, bem como, a formulação das questões avaliativas. 

Encerrando-se com a transcrição dos relatos obtidos no grupo focal e por meio de 

observação participativa realizada junto a Escola São Paulo e sua análise. 

 

3.1. A escolha da escola 

 

A escolha ocorreu primordialmente por uma instituição de ensino que se 

revelasse à luz dos aspectos analíticos: históricos, sociais, políticos e arquitetônicos.  

Para definição desta instituição, o primeiro contato se deu por meio da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Inicialmente, pensava-se para esta 

pesquisa, a avaliação do espaço escolar em uma instituição de ensino integral, pois 

nesta modalidade o alunado permanece no edifício tempo maior quando comparado 

às outras modalidades existentes no ensino, reforçando a ideia de que o espaço 
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possivelmente seria insuficiente as necessidades desse grupo, tal como se mostraria 

à serviço desse projeto de ensino. 

Partindo desta lógica, buscou-se a relação das escolas do Estado de São 

Paulo que atendiam o modelo de ensino integral e, por critérios físicos, históricos e 

sociais, chegou-se à instituição em questão: Escola Estadual São Paulo, por revelar-

se distintamente a todos os elementos abordados nos capítulos anteriores. 

  O primeiro passo metodológico desta pesquisa, ocorreu por meio do 

contato junto à escola. Este momento ocorreu imediatamente após a definição do 

objeto de investigação, tendo ocorrido no mês de julho de 2018, de maneira formal, 

por meio de contato telefônico e endereço eletrônico. O retorno ocorreu por intermédio 

do diretor da instituição, sendo ele positivo no que dizia respeito ao desenvolvimento 

da pesquisa na instituição. 

A obtenção dos dados iniciais, assim como, a primeira entrevista junto aos 

setores da escola, descrevem-se a seguir, de maneira objetiva aos componentes que 

por ora contribuiriam direta ou indiretamente ao diagnóstico deste recorte analítico. 

 

3.2. O modelo de ensino 

 

O modelo discutido trata-se do ensino secundário, ou seja, o ginásio. 

Segundo, Cabral (2002) essa modalidade de ensino surge no Brasil em 1837, na 

cidade do Rio de Janeiro, tratava-se do Colégio Imperial de Pedro II.  

Nesse momento histórico, o governo imperial tinha como objetivo, tornar 

essa modalidade de ensino, então criada na cidade do Rio de Janeiro, um exemplo a 

ser seguido por todo o país. 

A principal característica da criação desse modelo, era a preparação e o 

ingresso dos estudantes no ensino superior: 

 

Ao estudarem no Colégio de Pedro II, os estudantes tinham a vantagem de 

ingressar em qualquer curso superior sem prestar exames. Outro privilégio é 

o fato de que os professores desta instituição faziam parte da alta elite da 

instrução pública, uma vez que escreviam livros, participavam de bancas de 

exames e estabeleciam programas. Também a imponência do prédio e suas 

amplas salas eram motivos de referências elogiosas (CABRAL, 2002, p. 37). 
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No Estado de São Paulo, Cabral (2002), discute sobre a dificuldade em se 

reconstruir a história do ensino secundário, uma vez que no período imperial, percebe-

se em São Paulo, uma série se experiências que foram denominadas como ensino 

secundário: “ O ensino secundário durante quase todo o Império foi considerado como 

um canal de acesso aos cursos superiores, o que de uma certa forma, os reduziu aos 

preparatórios exigidos para a entrada nas faculdade” (CABRAL, 2002, p.38).  

A ideia de que o ensino secundário seria pormenor a tal ingresso, teria seu 

fim, a partir da reforma constitucional de 1834, legitimando tal prática por meio deste 

ato adicional. 

Com a instrução da Lei 54 de 13/04/1968, a liberdade do ensino mostrava-

se evidente e incisiva na criação de novos colégios, especialmente da iniciativa 

privada. Surgindo nesse momento diversos exemplos de instituições seriadas de 

estudos primário e secundários, uma destas instituições que se destaca no Estado de 

São Paulo é o Colégio Internacional em Campinas: 

 

As discussões sobre a necessidade de superação do ensino parcelado de 

disciplinas preparatórias para os cursos superiores por um tipo de ensino que 

objetivasse a formação básica do aluno num todo orgânico e coerente de 

estudos seriados, simultâneos e regulares; tudo isso, mais propostas 

“pedagógicas ou “metodológicas”, trazem à tona a preocupação dominante 

com o tipo de homem a ser formado ou como se queira fazer emergir 

tentativas de construção de um novo ideário educacional adaptado às novas 

circunstâncias(...)”. (MORAES, 1981, p.89). 

 

Na cidade de São Paulo, no ano de 1892, existia apenas um curso público 

que possuía como objetivo a preparação de jovens para o ingresso a Faculdade de 

Direito, denominado: Curso Anexo a Faculdade de Direito. No tocante a iniciativa 

privada, segundo Cabral (2002) instituições como: Brasileiro, Emulação, Gloria, 

Ateneu Paulistano, Liceu Paulistano, Ipiranga, Internacional e o Culto à Ciência, já 

existiam nesse momento histórico. 

Por intermédio da Lei 88 de 08/09/1892 três ginásios públicos deveriam ser 

criados no Estado de São Paulo, sendo um deles impreterivelmente na cidade de São 

Paulo. 
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3.3. O ginásio da capital 

 

Segundo Haidar (1975), os relatórios enviados pelo Ministro do Império à 

Assembleia Geral, revelavam uma série de críticas ao modelo dos cursos anexos 

existentes, dentre eles o Curso Anexo a Faculdade de Direito na cidade de São Paulo. 

A partir destas considerações, no ano de 1892, a Lei 88, de 8 de setembro de 1892, 

promulgada pelo Dr. Bernardino de Campos, fazia-se saber as considerações a 

respeito da organização escolar no Estado de São Paulo, dividindo-a em ensino 

primário, secundário e superior. Dando origem aos primeiros ginásios do estado de 

São Paulo. 

O artigo 17 da Lei, define que três ginásios que seriam criados no estado 

pelo governo, sendo um deles na capital. No artigo 18, indicava que a duração dos 

cursos nos “Gymnásio” seria de seis anos, sendo que durante os quatro primeiros 

anos, os cursos seriam comuns, ou seja, para todos os alunos. Nos últimos dois anos, 

haveria uma divisão cientifica, outra literária, com cursos específicos a essas duas 

divisões.  

As disciplinas que compreenderiam o curso, mostram-se expostas no artigo 

19, sendo na divisão comum: Moral - Educação cívica, português, francês, inglês ou 

alemão. Noções de grego, história e geografia, cosmografia, aritmética elementar e 

álgebra, geometria plana e no espaço. Noções de mecânica, física e química 

experimental, história natural, escrituração mercantil, economia política, desenho, 

caligrafia e exercícios ginásticos e militares. No curso cientifico as disciplinas 

especiais eram: revisão e complemento da aritmética e álgebra, estudos das curvas 

usuais, geometria descritiva, trigonometria retilínea, mecânica elementar, astronomia 

elementar, agrimensura, estudo complementar da física, química e história natural. 

Nos dois últimos anos do curso literário, as disciplinas compreendiam: 

filosofia, latim, grego, literatura portuguesa, francesa, inglesa ou alemã e história da 

civilização. 

No artigo 20, a estrutura física discutida no texto, propunha para o exercício 

desta modalidade de ensino, espaços destinados a laboratórios, gabinetes, colecções 

de história natural, biblioteca e de todo o material necessário para o ensino e os 

trabalhos práticos dos alunos. 
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De acordo com Cabral (2002), o ginásio na capital seria construído para se 

tornar referência, nesta modalidade de ensino no estado de São Paulo, por isso sua 

ordenação física, administrativa e científica, moldava-se ao Ginásio Dom Pedro II, no 

Rio de Janeiro. 

Para o funcionamento da instituição, uma série de medidas na sequência 

da promulgação da Lei, viriam a ser tomadas, como por exemplo a nomeação do 

primeiro diretor do ginásio da capital, que ocorreu em 14/11/1893, sendo Antônio 

Francisco de Paula Souza o responsável por encabeçar o projeto, tendo o auxílio, na 

sequência pela nomeação, em 13/12/1893, de Thomaz Paulo Bom Sucesso Galhardo, 

pela organização da secretaria do ginásio. 

Segundo Cabral (2002), embora a Lei 88 e as nomeações promovessem a 

criação da primeira instituição de ensino secundarista do estado de São Paulo, tal fato 

só aconteceria a partir da elaboração de um projeto que seria encaminhado ao 

governo federal, a fim de instituir a transferência do Curso Anexo da Faculdade de 

Direito do âmbito federal para o estado de São Paulo, dando início com isso a 

transformação deste curso no primeiro ginásio da capital. 

Do ponto de vista legal, a transferência viria ocorrer sobre o projeto de Lei 

121 de 18/08/1893, transformando o Curso Anexo de direito em Ginásio do Estado de 

São Paulo (NADAI, 1987, p.26). 
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3.4. A fundação do ginásio 

 

No ano de 1894, em 16 de setembro, fundou-se, no estado de São Paulo, 

na cidade de São Paulo, o primeiro ginásio, denominado colégio São Paulo. 

O endereço do ginásio era conhecido popularmente como a “Rua da Boa 

Morte” localizado no centro da cidade. O nome da rua fazia homenagem a Nossa 

Senhora da Boa Morte, título atribuído pela tradição da igreja católica a Nossa 

Senhora. A rua atualmente é conhecida como “Do Carmo”, Rua do Carmo. 

Segundo Nadai (1987), o prédio ocupado nesse endereço era o mesmo 

que foi ocupado pela Escola Normal. A escola mudou-se diversas vezes desde a sua 

fundação, no prédio que viera a ocupar inicialmente, dispunha da estrutura física do 

palacete, de três grandes salas de aulas, outras quatro de menores dimensões, cujo 

duas foram ocupadas pela secretaria e diretoria. 

 

 
                        Figura 21 - Palacete da Rua da Boa Morte 
                             Fonte: Instituto Caetano de Campos 
 

Uma das razões que motivaram as mudanças de endereço, possivelmente 

foi a falta de edifício próprio. Sobre estas mudanças, Nadai (1987) destaca que a 

mudança da Rua Da Boa Morte, que ocorreu em 1898, seguiu para os endereços: 
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“O palacete da travessa da Glória, depois para a rua Conde do Pinhal no 

prédio de Liceu de Artes e Ofícios em 1901, posteriormente para o Parque 

Dom Pedro II, novamente na Rua do Carmo e finalmente retornando para o 

Parque Dom Pedro, desta vez para o edifício próprio.” (NADAI, 1987, p. 77) 

 

Para Nadai (1987) o primeiro ano de funcionamento do ginásio seguiu 

sobre fortes influências do modelo europeu, tendo por exemplo início das aulas em 

agosto e encerrando-se apenas em maio do ano seguinte. Quanto ao horário das 

aulas, destacava-se o funcionamento de segunda a sábado, sendo das 9:00 às 14 

horas. 

As mudanças de endereço e de nome estão entre as principais 

características históricas e políticas da escola. As motivações para tais mudanças 

variam ao longo de sua história. Inicialmente, conforme citado, essas mudanças se 

davam pela falta de um edifício próprio. Uma dessas ocupações foi o do Edifício de 

Liceu de Artes e Ofício, projeto que teve origem no ano de 1897, e que seria ocupado 

pela escola a partir de 1901. 

 

 
                       Figura 22 - Projeto do Liceu de Artes e Ofícios 
                                   Fonte: Arquivo histórico municipal 
 

Com o passar do tempo, motivações políticas como a revolução de 1932, 

foram uma das razões, citada pela ex-diretora Professora Maria Tereza Veneziani, 

que motivaram uma destas mudanças.  

Em documento audiovisual produzido pela Fundação Padre Anchieta em 

conjunto com Centro de Referência em Educação Mario Covas: História da Escola 

Estadual São Paulo, a citação à mudança, teve como motivação a presença do quartel 
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nas proximidades da escola. Nesse momento, a escola ocupava o edifício da Rua 

Frederico Alvarenga, mudando-se para a Rua São Joaquim. Essa proximidade 

ocasionava confrontos entre os militares e os estudantes, motivados pelo momento 

político, pelo qual passava o país: a Revolução de 1964. 

As mudanças de nome da escola também se mostravam relacionadas ao 

projeto político vigente em cada momento da sua história. Os nomes foram alterados 

variadas vezes e por algumas delas em homenagem a personagens políticos: Franklin 

Delano Roosevelt, Presidente Roosevelt, Colégio Estadual de São Paulo, Escola 

Estadual São Paulo, e finalmente Escola Estadual de São Paulo. 

O atual nome “Escola Estadual São Paulo” no atual endereço do Parque 

Dom Pedro compõem o cenário que permeia a pesquisa. 
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3.4.1. Escola Estadual São Paulo no Parque Dom Pedro 

 

A escola encontra-se em uma configuração social do Município, composta 

por inúmeros equipamentos urbanos, fortemente assistida pelo poder público. 

Localizada na região central da cidade, dentro do Parque Dom Pedro, ao lado do 

museu do Catavento, estação de metrô e do Rio Tamanduateí. 

Essa região ocupada e conhecida atualmente como Parque Dom Pedro é 

um dos principais divisores dos projetos de urbanismo na cidade de São Paulo, tendo 

como origem topográfica o vale, também conhecido como Várzea do Carmo. Um dos 

primeiros projetos urbanos idealizados para a cidade, expunha aquilo que foi definido 

por Segawa (2004), como fixação da elite paulistana em transpor ou urbanizar os 

vales. O eixo do vale do Anhangabaú e a Várzea do Carmo eram os pontos de 

interesse. 

O projeto do Parque Dom Pedro e a urbanização da região ocupada 

atualmente pela Escola Estadual São Paulo, teve como origem o ano de 1889, por 

meio de uma petição realizada por dois cidadãos: Augusto Cezar de Miranda e Samuel 

Malfatti (SEGAWA, 2004). 

O objetivo de requerer o espaço, era saneá-lo e embelezá-lo para 

loteamento e revenda. Embora o projeto tenha sido aprovado pela câmara, alguns 

vereadores contrários intercederam junto ao Estado, pedindo a anulação, haja vista, 

a improbidade da lei. Tratava-se, nesse momento, da primeira tentativa de 

urbanização e ocupação do local. O primeiro projeto concreto para a Várzea do 

Carmo, viria a se concretizar três décadas depois desta primeira tentativa em 1922.  

Após a construção do Teatro Municipal e com a forte ascensão dos barões 

da indústria cafeeira na cidade, as transformações sociais demandavam projetos que 

modificassem o desenho urbano e que visassem a construção de uma cidade 

saneada e embelezada:  

 

A construção do Teatro Municipal próximo â cabeceira do viaduto do chá em 

posição dominante sobre o vale sugeriu uma indicação apresentada a 

Câmara Municipal (...) propondo melhoramentos à altura do portentoso 

edifício (...) Em 1907 a Diretoria de Obras Municipais apresentaria um projeto 

seguindo as indicações; que seria aprovado pela Lei 1331 de 06 de junho de 

1910 (SEGAWA, 2004, p. 58). 
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Essa seria a primeira iniciativa do poder público na criação de um projeto 

urbano para a cidade. Embora houvesse um desejo de transformação, não havia 

recursos públicos. Com a paralisação do projeto, no ano de 1910 um grupo de 

capitalistas propôs ao poder público um monumental projeto de remodelação da 

cidade, com base no modelo parisiense. 

Após apresentação desse plano pelos capitalistas, o município buscou 

junto ao estado uma quantia para colocar em ação medidas que vinham sendo 

projetadas pela Diretoria de Obras do Município. Em ação inédita, o estado aprovou a 

liberação da quantia, sob a condição de que criaria uma comissão para trabalho 

conjunto à Diretoria de Obras do Município. 

Com isso, num curto espaço de tempo, três diferentes projetos tornaram-

se públicos: o da Diretoria de Obras do Munícipio, o dos capitalistas e o do estado de 

São Paulo. 

Segundo Segawa (2004) devido ao clima hostil na apresentação desses 

projetos, no sentido de discordâncias a respeito das mudanças propostas, a câmara 

recorreu ao arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard que vinha trabalhando em 

projetos de desenvolvimento de Buenos Aires. 

Em um estudo desenvolvido por Bouvard, sete relevantes recomendações 

destacavam-se, sendo uma delas a criação de um parque na Várzea do Carmo: 

 

A partir das recomendações de Bouvard, a Diretoria de Obras Públicas 

detalharia um projeto urbanístico para São Paulo. O processo de implantação 

do plano foi lento – motivado pela constante falta de recursos. No entanto, 

durante a década de 1920, a ordenação do núcleo urbano se direcionou, em 

maior ou menor grau, conforme o plano, até elaboração e implantação do 

Plano de Avenidas (1930) de Prestes Maia. O Parque do Anhangabaú e o 

Parque D. Pedro II tornaram-se realidades efêmeras no caso, pois a partir 

das décadas de 1940, acentuava-se a autofagia urbana (SEGAWA, 2004. p. 

102). 

 

O plano não foi naturalmente implantado em sua totalidade. A morosidade 

e as diversas mudanças nas prioridades por parte do poder público, provocaram uma 

série de mutilações no projeto original.  

Embora o Parque Dom Pedro tenha sido implantado conforme os estudos 

prévios desenvolvidos no século passado, a falta de planejamento para a cidade e o 
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recorte nos projetos urbanos, interferiram significativamente na paisagem urbana e na 

conformação do entorno do Parque, onde no final da década de 1950, viria a ser 

construída a Escola Estadual São Paulo. 

 

3.5. A construção do edifício  

 

O edifício foi construído no final da década de 1950, período conhecido pela 

modernidade das construções escolares, e também conforme discutido no capítulo I, 

pelo anseio do poder público em criar novos espaços para a educação. O prédio foi 

construído em concreto armado, dispondo da tecnologia presente naquele momento 

na Arquitetura. 

Essa década conforme descrita no primeiro capítulo, caracteriza-se, 

sobretudo, pela expansão de projetos arquitetônicos escolares em São Paulo, fato 

que remete ao momento social pelo qual passava a cidade, ou seja, aumento 

populacional, oriundo das transformações econômicas que passava o Brasil.  

A imagem da maquete original, na figura 24, mostra o projeto elaborado na 

década de 1950 para o Ginásio Municipal D. Pedro II. O projeto pretendido e o 

existente em sua contemporaneidade, não possuem diferenças, ou seja, foi construído 

exatamente como se projetou na década de 1950. 
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                              Figura 23 - Maquete Colégio São Paulo 

                                      Fonte: Centro de Referência em Educação Mário Covas 
 

 
                       Figura 24 - Construção do edifício 
     Fonte: Centro de Referência em Educação Mário Covas 
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                    Figura 25 - Colégio São Paulo década de 1950 
              Fonte: Centro de Referência em Educação Mário Covas 
 

 
                   Figura 26 - Colégio São Paulo década de 1950 
          Fonte: Centro de Referência em Educação Mário Covas 
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                    Figura 27 - Colégio São Paulo década de 1950 
             Fonte: Centro de Referência em Educação Mário Covas 
 

 
                   Figura 28 - Colégio São Paulo década de 1950 
          Fonte: Centro de Referência em Educação Mário Covas 
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Segundo a documentação original, encontrada no Arquivo Histórico 

Municipal da Cidade de São Paulo, o escritório responsável pela elaboração do projeto 

arquitetônico do Colégio São Paulo, foi o de Ramos de Azevedo e Rubens Cardieri. 

Tendo sua aprovação na Prefeitura na data 12/04/1956. 

Essa década destaca-se na cidade de São Paulo, pela construção de 

edifícios com o propósito de abertura de novas vagas, sendo a elaboração destes 

projetos por meio de comissões de construções escolares. 

 

 

 Fonte: Arquivo Histórico Municipal – MapFPM SP6 Gav2 Sala 18  

 

Ao longo da história, o projeto arquitetônico não sofreu graves mudanças, 

mantendo-se fiel à concepção do final da década de 1950. 

Apresenta bom estado estrutural, composto por alvenaria. Dispõe de 25 

salas de aula, os espaços são compostos por ambientes com a presença de ventilação 

mecânica e natural, proporcionando condições apropriada, no que diz respeito ao 

conforto térmico. Representando nas poucas mudanças pontuais, adaptações aos 

projetos pedagógicos, que por ora foram implantados ao longo dos anos, atendendo 

atualmente ao modelo de ensino integral exercido pela instituição. 

A documentação atual, ou seja, as plantas arquitetônicas, apontam essas 

mudanças, quando comparadas as originais, concebidas no final da década de 1950. 

A natureza dessas mudanças indica adaptações às legislações vigentes, tal como, ao 

modelo do catálogo instituído pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

(FDE). 

Figura 29 - Carimbo da Planta original do projeto arquitetônico 
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       Figura 30 - Carimbo das adequações realizadas no projeto arquitetônico 
                            Fonte: Secretaria Estadual da Educação 
 

Na comparação entre os projetos: original e o último concebido no ano de 

2011, percebe-se no campo formal singelas alterações, sendo elas motivadas pela 

adaptabilidade dos projetos políticos pedagógicos, ou seja, o uso de salas que tinham 

o uso definido para outra atividade, hoje atende a necessidade vigente desse projeto. 

E também no atendimento à acessibilidade, questão inexistente no momento de sua 

concepção. 
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3.6. Percurso metodológico  

 

O primeiro contato presencialmente realizado junto à escola, ocorreu 

imediatamente após a definição do objeto, da pesquisa tendo sido no mês de julho no 

ano de 2018. Nesse momento, ainda que houvesse indefinição a respeito dos 

instrumentos metodológicos que viriam a ser adotados no percurso de pesquisa que 

ali se iniciava, a observação participativa seria certamente, um deles que se mostrava 

adequada.  

Essa primeira visita que ocorreu, por meio de transporte público, pela Linha 

3 vermelha do metrô, Estação Pedro II, sendo necessário andar poucos metros e 

atravessar 2 cruzamentos com semáforos para, enfim, adentrar o Parque Dom Pedro, 

que fornece o principal acesso à escola. O entorno, cuja a conformação urbana 

favorece a implantação da instituição no centro do Parque Dom Pedro, destaca-se 

não apenas pela acessibilidade e a composição dos equipamentos urbanos: museu, 

centro cultural, metrô, mas também pela presença de pessoas em situação de 

drogadição e prostituição.  

Quando questionado a respeito da segurança no local, o diretor relata que 

furtos e a insegurança de alunos, professores e funcionários quanto ao trajeto externo 

nos arredores da escola, tornou-se fato corriqueiro.  
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                   Figura 31 - Mapa de Localização da Escola São Paulo 
                                       Fonte: Secretaria de Educação 
 

 

De uma longa e promissora conversa, tendo expostos os horizontes a 

realização da pesquisa no local, descobre-se naquele momento que os motivos 

expostos para tal desenvolvimento, iam ao encontro da política compreendida pelos 

gestores, tal como, do ideário defendido nas reuniões do grupo, quanto ao 

pertencimento do espaço e da transição por ora exercida naquela instituição. Para 

isso, os responsáveis não apenas queriam contribuir, mas também ter o feedback 

tornando-o um elemento conectivo entre a escola e o pesquisador. 

Há pouco menos de um ano, a instituição passou a oferecer o ensino na 

modalidade integral de ensino médio, tendo neste princípio a oferta de nove horas por 

dia de aulas e atividades aos alunos matriculados nesta instituição, como parte do 

projeto desenvolvido pela Secretaria da Educação. 

 

O modelo paulista de tempo integral, foi implementado em São Paulo, em 

dezembro de 2005 durante o governo de Geraldo Alckmin, pela pasta presidida pelo 

secretário da educação daquela oportunidade: Gabriel Chalita. A inserção legal destes 

mecanismos ocorreu por meio da Resolução nº 89 de dezembro de 2005.  
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A instituição, entretanto, cumpre as exigências para o Programa de Ensino 

Integral – PEI – atendendo à Portaria MEC 727/2017 que estabelece novas diretrizes, 

parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral - EMTI, em conformidade com a Lei federal nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017. 

De acordo com a Lei, a proposta central trata do aumento no tempo que o 

aluno permanece dentro do ambiente escolar, tendo como objetivo a ampliação das 

possibilidades de aprendizagem, assim como, assegurado sua assistência integral, 

não apenas naquilo que se refere à educação, mas também em outras esferas 

básicas. Embora a implementação deste modelo no estado de São Paulo tenha 

ocorrido em 2005, apenas no ano de 2014 houve a aprovação e sansão pela então 

Presidente em exercício, Dilma Rousseff, do Plano Nacional da Educação sob a Lei 

13.005/2014, com vigência de 10 anos, tendo entre as inúmeras metas e estratégias, 

a meta de número seis, com a proposta de oferecer ensino integral para no mínimo 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos 25% 

(vinte e cinco por cento) dos alunos(as) da educação básica. 

Conquanto assemelhem-se a discussão das leis e propostas estadual e a 

federal, compete destacar que a Resolução Estadual, 89/2005 que dispõe sobre o 

projeto de ensino integral e que também prescreve as diretrizes que definem o 

funcionamento destas escolas, desde sua criação até a promulgação do Plano 

Nacional de Educação (PNE) DE 2014, mostra-se contemporânea no exercício desta 

escola, embora a mesma busque por intermédio da Lei federal 13.005/2014 mais 

recursos financeiros, por meio da inscrição no programa federal. 
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                        Figura 32 - Fachada atual da Escola São Paulo 
                                     Fonte: Rede social da Escola (2015) 
 

Após à visita, os responsáveis pela instituição contribuíram, com tudo 

aquilo que presencialmente não estivesse disponível, assim como, para todo e 

qualquer esclarecimento das dúvidas que tivessem relação com as respostas dadas 

naquele primeiro contato. 

Diante da exposição e da abertura, espacial e social, entende-se que a 

instituição por intermédio de seus responsáveis – gestores – mostra-se aberta à 

participação democrática, envolvendo a comunidade, por meio de reuniões com 

lideranças do bairro, a fim de discutir questões que envolvam projetos de revitalização 

no Parque, assim como, de tudo que esteja relacionado à escola. 

Os espaços oferecidos à administração da escola dividem-se em uma, 

secretaria, uma sala para coordenação e uma sala para os professores, tendo nas 

dimensões destas salas, condições satisfatórias para o exercício profissional.  

No que diz respeito a serviços, a escola possui espaços destinados aos 

seguintes usos: despensa, cozinha, sala para produtos de limpeza, sala de 

informática, sala de leitura, sala de arquivo. 

As instalações sanitárias destinam-se ao atendimento das pessoas com 

deficiências (PCD), sendo dois banheiros para cadeirantes, além dos banheiros 

destinados aos professores, merendeiras, para as meninas e meninos. Destaca-se na 
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planta arquitetônica, vestiários: masculino e feminino e espaço destinado ao grêmio 

escolar. Tal característica mostra-se presente sobretudo pelo histórico do prédio ter 

abrigado e acima de tudo exercido anteriormente o papel de ginásio esportivo na 

cidade.  

A figura 35 resume graficamente a disposição descrita desses espaços, 

também sendo possível conferi-la em escala maior nos anexos A e B da pesquisa. 
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                            Figura 33 - Planta térreo Escola São Paulo                                                     
                                   Fonte: Secretaria de Educação 
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O local possui rede coletora de esgoto, independente da rede pluvial, tendo 

como destino do material coletado a estação de tratamento de esgoto (Rede pública). 

O lixo é coletado periodicamente pela Prefeitura. Os ambientes apresentam condições 

adequadas de higiene, como o espaço sendo limpo 2 a 3 vezes ao dia, dependendo 

da demanda. 

Dentre a extensa área construída do prédio, as áreas destinadas à prática 

de esportes, evidenciam-se no cenário observado. O prédio possui quadra 

poliesportiva descoberta e um ginásio poliesportivo coberto, dispondo em sua 

estrutura de vestiários, arquibancada, salas para administração e banheiros. O teatro, 

embora subutilizado conforme a dinâmica pedagógica da escola, também apresenta 

condições físicas satisfatórias ao atendimento do público, composto por foyer, 

sanitários, coxia, palco e camarins, tendo passado por recente reforma, destinando o 

seu uso para a projeção de filmes. 
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3.7. Os sujeitos da pesquisa 

 

O método da pesquisa baseia-se no aprofundamento dos sentidos físicos, 

a fim de que se possa capturar, por intermédio das relações com o grupo investigado, 

ou seja, o alunado, o sentido de pertencimento à instituição. Para isso, o instrumental 

se estabelece na estruturação da observação participativa e grupo focal, para analisar 

o discurso crítico e os resultados que possam contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias que possibilitem aos seus ocupantes, a sensação de pertencimento. Os 

procedimentos de abordagem dos sujeitos se mostrarão paralelamente às discussões 

e análises históricas, sociais e políticas, sob a contribuição da teoria crítica. 

O método adotado, propõe-se sobretudo garantir o entendimento no 

sentido da perspectiva da compreensão por meio da observação. A observação 

consiste em um exame minucioso que requer atenção na coleta e análise das 

informações, dados e evidências (Martins & Theóphilo, 2008). 

As definições embora abrangentes – neste recorte especifico - delimitam e 

fundamentam o desenvolvimento da pesquisa, sobretudo a obtenção das informações 

junto ao grupo investigado. 

 

Os instrumentos visam formular mediante o reconhecimento dos dados e 

da avaliação do grupo investigado no ensino médio, a observação quanto ao 

pretendido. À vista da situação existente nos espaços escolares, isso significa que a 

pesquisa busca entender a concepção do espaço, segundo a implantação do 

programa de necessidades nas escolas estaduais. Nesse sentido Lüdke pontua que:  

 

A observação direta permite também que o observador chegue 

mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens 

qualitativas. Na medida em que o observador acompanha in loco as 

experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de 

mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às 

suas próprias ações. (LÜDKE, 1986, p. 26) 

 

Além da observação participante, trabalha-se com o questionário 

semiestruturado. Para o desenvolvimento do questionário, considerou-se sobretudo a 

necessidade da compreensão dos jovens, quanto aquilo que se entende como espaço 
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e necessidade social, ou seja, a ocupação e o uso destes locais durante a estadia no 

prédio. 

Antes da aplicação desse procedimento, a participação de encontros por 

intermédio do diretor, com os representantes das salas, tal como ocorre 

periodicamente na instituição, contribuíram para a elaboração do instrumento 

aplicado.  

Estes contatos visaram estabelecer, antes da aplicação do questionário, a 

compreensão da dinâmica social estabelecida pelo grupo, a fim de que se 

estreitassem as relações e possivelmente o esclarecimento de quaisquer dúvidas 

quanto ao objeto da pesquisa e o aprofundamento na intervenção. 

A pesquisa visa por meio da utilização de questionário semiestruturado a 

obtenção dos dados necessários para análise do cenário. Para isso, planejou-se a 

elaboração dessas perguntas por intermédio de um roteiro flexível, que se descreve 

sobre a lógica os seguintes pontos: planejamento da entrevista, conhecimento prévio 

do grupo entrevistado, oportunidade de realização da entrevista com o grupo, 

condições favoráveis no aspecto escolar, contato com os alunos “líderes” das salas, 

preparação específica, ou seja, entendimento do objeto e dos indivíduos.  

O roteiro para a realização do grupo focal, tornou-se adaptável, seguindo o 

caminho delineado no diálogo com os alunos. Nesse sentido, os temas foram 

expostos a fim de que as perguntas se tornassem motivadoras aos participantes para 

expressarem livremente o pensamento do alunado. 

A elaboração do questionário considerou dentre os vários aspectos, 

aqueles que conotassem impressões do jovem neste espaço, assim como, as 

relações sociais estabelecidas neste cenário recortado: 

 

O roteiro elaborado como forma de orientar e estimular a 

discussão deve ser utilizado com flexibilidade, de modo que ajustes durante 

o decorrer do trabalho podem ser feitos, com abordagem de tópicos não 

previstos, ou deixando-se de lado esta ou aquela questão do processo 

interativo concretizado (GATTI, 2005, p.17) 

 

Nesse segmento, visando abordar as interfaces na elaboração desta 

análise, destaca-se, na esfera analítica, os seguintes tópicos do questionário: 

sociedade, função, uso, plástica e conforto ambiental. Compilados sistematicamente, 
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os tópicos foram compostos em roteiro, tendo como objetivo identificar em discussão 

de grupo focal, o diagnóstico deste universo pesquisado. 

A formação do grupo focal ocorreu de maneira natural e descontraída, 

sendo essa uma das contribuições da observação participativa desenvolvida ao longo 

dos últimos meses na instituição. Desde o primeiro contato presencialmente na 

escola, à realização do grupo focal, passou exatamente um ano. O primeiro contato 

com alunos ocorreu no dia 13/08/2018 e a formação com o grupo no ano seguinte. 

Aliás a data destaca-se pelas festividades da escola: no mês de setembro de 2019, a 

instituição comemorou 125 anos da fundação.  

 Com o roteiro de questões em punho, alguns alunos voluntariamente 

candidataram-se a contribuir e participar da atividade, que para eles representava 

destaque frente aos demais colegas, principalmente para aqueles que não 

demonstraram interesse na participação. Nesse primeiro momento, ainda que 

precocemente, concluí que essa poderia ser uma das características do grupo: 

participar apenas para se destacar e para se diferenciar dos demais. 

O primeiro tópico do roteiro propõe destacar as características do grupo, 

composto por oito alunos, sendo eles 5 do sexo feminino e três do sexo masculino. 

Nessa composição, algo se destacaria: as meninas demonstraram claramente maior 

interesse na participação do que os meninos. A idade do grupo varia em torno dos 16 

anos, sendo essa a média de idade dos participantes. A escola é pública e 

notoriamente composta por jovens de classe média baixa, mas nessa amostra do 

grupo apenas 3 dos jovens eram negros, sendo que todos se reconhecem como 

classe média baixa e pouco assistidos pelo estado. 

No roteiro, havia um espaço reservado para a caracterização 

socioeconômica do grupo, ou seja, questões que fossem respondidas 

individualmente, mas que no momento da conversa foram descartadas. Estimou-se 

em avaliação realizada sobre os indivíduos que compunham aquele grupo, que estas 

questões possivelmente os intimidariam, alterando o comportamento descontraído 

que se mostrava presente. 

A implantação da escola no centro da cidade, traz consigo uma marca 

social, observada historicamente no desenho urbano do município, o desejo de 

ocupação dessa área pela farta presença de equipamentos urbanos, transporte 

público, museus e largas avenidas, que facilitam a locomoção. Nesse contexto, 
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observa-se no grupo, a vinda do alunado de outros bairros, ainda que adjacentes ao 

Parque Dom Pedro, majoritariamente motivados por esses elementos facilitadores de 

acesso. 

O transporte público, em dado momento do roteiro, foi o destaque na fala 

do grupo, todos manifestavam no metrô o motivo pela escolha e permanência na 

instituição. Contraditoriamente, na primeira visita realizada na escola, o acesso pelo 

metrô, passando por espaços ocupados por dependentes químicos, revelava que 

esse elemento poderia ser um fator dificultador para o alunado e sobretudo para a 

instituição, conforme avaliação do diretor. 

No segundo tópico do roteiro, a percepção sobre o espaço físico foi o foco 

da discussão com o alunado. A questão era entender, se até aquele momento, o grupo 

mantinha-se atento e interessado a respeito da discussão sobre os aspectos físicos e 

sociais da escola, e para esta questão a resposta foi afirmativa. Sim, o interesse ainda 

se mostrava presente. 

No que diz respeito ao espaço físico, o grupo demonstrou entendimento 

quando questionado conceitualmente sobre o que seria “espaço físico”. As respostas 

não divergiam: “Espaço físico é isso aqui” – apontando ao redor. Sobre a ocupação 

destes espaços, o grupo que demonstrava entendimento aponta entre as alternativas, 

que a ocupação ocorre apenas para o necessário. Mas afinal, o que é necessário? 

“Os espaços que ficam abertos”. Diante destes relatos, a hipótese de que o grupo não 

entendia a diferença entre função e uso, reforçava-se sobre as respostas divergentes 

entre os oito jovens do grupo. 

 A confirmação da hipótese levantada expunha-se nas demais questões 

que tinham como objetivo entender o nível de clareza do alunado sobre a construção 

destes espaços escolares, ou seja, quem os projetou e para quem foram projetados. 

Sobre a quantidade de espaços, majoritariamente o grupo apontou insuficiência das 

atividades existentes, também apontando para a criação de novos espaços para a 

implantação de novas atividades, sendo uma destas “novas atividades” o uso de 

tecnologia e a adoção de jogos eletrônicos nas práticas pedagógicas. 

Os aspectos qualitativos no roteiro, que discorrem sobre a avaliação dos 

espaços da escola, não revelaram elementos surpreendentes, ou seja, não atendem 

a necessidade: “Ah, eu acho ruim e feio”, como por exemplo os espaços sociais. A 
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criação de espaços destinados a atividades eletrônicas, foi uma das sugestões: “Todo 

mundo na escola curte League of Legends”, um deles aponta para a tela do celular, 

na tentativa de que o pesquisador entenda o que isso significa. Para a questão dos 

mobiliários, o alunado demonstrou insatisfação com os espaços sociais, mas destacou 

positivamente a função dos móveis existentes, quando avaliados as dimensões, a 

estética e os materiais adotados em sua confecção para o uso na sala de aula. 

Sobre os aspectos do ambiente, nesse caso composto pelos mobiliários, 

destinados às funções especificas e, sobretudo, o seu uso, o alunado novamente 

demonstra descontentamento para aqueles que são destinados aos usos sociais: 

“Olha, o pátio não me agrada”. Entretanto, na avaliação para os ambientes culturais, 

o teatro recém reformado e adaptado para a projeção de filmes, mostrou-se 

positivamente avaliado pelo grupo: “Tá tudo novinho e agora também será cinema”. 

Na parte final do roteiro, as questões que compreendiam a percepção 

social do grupo e o sentimento de apropriação dos espaços, levavam às áreas 

esportivas e o outro lado do gradil da escola, ou seja, o Parque Dom Pedro. O lado de 

fora. 

Nele, o destaque é a má conservação da área, elemento citado pelo grupo 

como dificultador no processo de socialização, principalmente pela criminalidade 

presente e forte sentimento de insegurança: “Eu não venho sozinha do metrô”, outro 

jovem diz: “Eu já vi os nóias assaltando, tenho medo”, e também: “Minha mãe fala 

para eu ir sempre com alguém do metrô até a escola”. 

Sob a ótica de uma das hipóteses da pesquisa, que indica transformações 

sociais no entorno, promovidas pela escola enquanto instituição e equipamento 

público, o grupo demonstra desconhecer esse papel. Ressalta novamente o 

transporte público, sendo este, na avaliação do grupo, o fator de maior importância 

naquilo que se entende como transformações no entorno: “Eu queria que tivesse 

metrô perto da minha casa”. Ainda que em menor escala, o grupo também considerou 

importante a presença de museus no entorno, mesmo com baixa frequência de 

visitação a estes espaços. Nitidamente, os estudantes compreendem a função social 

e cultural promovidas por essas instituições, modificando diretamente as relações 

instituídas pela escola, ainda que não as frequentem. 
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Quanto à importância de se discutir a construção destes espaços, 

escolares, o grupo em sua totalidade concorda com a possibilidade de que eles podem 

interferir na velocidade do aprendizado: “Às vezes, eu não consigo prestar atenção 

quando acontece algum acidente de carro lá fora”.  

O roteiro se encerra, captando de uma maneira ampla e bastante objetiva 

vários aspectos que foram levantados durante a observação participante, reafirmando 

hipóteses da pesquisa e também desconstruindo paradigmas a respeito da 

formulação de métodos e da importância de se ouvir o aluno, elemento ausente em 

pesquisas deste gênero. 
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CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

A pesquisa encerra-se após doze meses de observação participante, grupo 

focal, questionário e análise documental sobre a Escola Estadual São Paulo, com 

sentimento, que também foi um dos elementos presentes na discussão dos capítulos: 

“sentimento de pertencimento”, de que o espaço permanece protagonista neste 

organismo vivo que é a instituição escolar, porém distante do serviço que deveria ser 

prestado aos seus atores. 

As considerações retratadas neste recorte, fundamentam-se no percurso 

realizado desde a concepção do tema, pesquisa teórica, desenvolvimento dos 

capítulos, abordagem realizada em campo: junto à instituição, departamentos 

históricos do Estado e os sujeitos da pesquisa.  

A primeira e mais conclusiva observação, latente no término da pesquisa, 

é de que nenhuma escola se constrói apenas com muros e paredes, é necessário a 

participação de seus atores. 

Curiosamente, a escola vive, em seu momento atual, protagonismo. 

Destaque dado ao modelo de ensino integral, fazendo com o que o estado a torne 

modelo nesta modalidade. Quando se cruza a história da escola, encontra-se 

elementos que se repetem de uma maneira curiosa, do ponto de vista científico e 

antropológico.  

No momento de sua criação, há 125 anos, a instituição possuía o mesmo 

papel. Usada pelo estado, num momento histórico e político diferente do atual, 

também possuía um modelo de ensino integral - copiado dos padrões europeus – 

mantendo em sua estrutura política, o fator ineditismo. Portanto, quando se avalia o 

momento atual, percebe-se nesse aspecto histórico-político, poucas mudanças. As 

mudanças observadas, envolvem os atores que ocupam e que estão à frente do 

projeto nesse momento social. 

 A dificuldade no acesso aos documentos que deveriam corroborar para a 

perpetuação da história da instituição, à luz do destaque que se dá,  à frente deste 

modelo de ensino contemporâneo, indicam, numa perspectiva negativa vários 

elementos: a fragilidade na administração pública, a falta de apropriação e o desmonte 

dos departamentos históricos paulistas, que são responsáveis pela manutenção da 
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história desses espaços escolares, razões que justificam as respostas obtidas durante 

o grupo focal a respeito da representação da escola sobre o entorno e a sociedade, 

ou seja, pífio e pouco importante. Destacando-se nestas respostas apenas o 

transporte público como um elemento social importante; ignorando, ou ocultando, os 

fatores históricos que tornam efetivamente a instituição destaque na esfera pública 

desde sua fundação, há 125 anos. 

Sobre as percepções deste momento atual, a escola que ocupa papel 

significativo enquanto instituição histórica, mostra-se frágil na construção de sua 

narrativa: datas, locais e o seus principais atores não são lembrados ou 

documentados da maneira como se espera. Sendo essa a primeira escola de ensino 

secundarista do estado de São Paulo, ocupando em vários momentos, espaços na 

imprensa escrita e falada, dá a impressão de que a instituição é pública, mas também 

passível de edições sobre o seu papel, ou seja, ela é viva e flutuante.  

Ocupando um lugar flutuante na sociedade, o seu papel é lembrado por 

todos, mas pouco exercido em sua prática. Os envolvidos reconhecem seu papel 

histórico, administrativo e pedagógico, à luz das delegações de políticas de governo, 

no âmbito do Estado. 

Analisando este estado flutuante mostrado na escola, percebe-se que na 

falta efetiva de pertencimento e reconhecimento do espaço, transfere-se a ocupação 

para o estado, que o faz de maneira política transformando-o em instrumento para a 

manutenção de suas propostas, ou seja, marketing. 

Atualmente, adotando o modelo de ensino integral, o estado faz desta 

instituição uma espécie de modelo contemporâneo de ensino, embora trate-o como 

inovador, é apena um “looping” histórico e político, haja vista que esse ideal se repetiu 

ao logo da história da instituição por algumas vezes.  

Abastecida por muita vaidade política e pouco interesse público, ao tentar 

torná-la um exemplo a ser seguido pelas demais escolas do próprio estado e do Brasil, 

o modelo de manutenção do espaço, adotado como instrumento político, foi descrito 

historicamente ao longo do primeiro capitulo, sobre a reflexão de quem ou do que o 

espaço escolar se mostra a serviço na história da educação no Brasil, e de São Paulo,  

convergindo diretamente com os elementos históricos e políticos que incidiam nos 

momentos citados da história da escola. 
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Atualmente, este modelo de ensino integral, coloca o espaço escolar, 

analisado por meio de sua arquitetura, protagonista em uma discussão sobre o 

aproveitamento destes ambientes e o programa de necessidades decidido pelo 

estado, sem qualquer tipo de consulta ou observações de seus atores. 

Na Escola Estadual São Paulo, nota-se que os espaços são flexíveis em 

suas mudanças e adaptações, que por ora ocorrem a serviço do projeto político 

pedagógico vigente, mas ainda distante do que se descreve como referência nesta 

modalidade de ensino e também da organização de espaço pelo estado. 

Na complacência que se vota por este “estado flutuante da instituição” e 

pela baixa participação de seus atores neste processo de pertencimento, o estado 

passa a assumir, papel ativo nas decisões e ocupações desses espaços escolares, 

expandindo o horizonte pedagógico para a ocupação pela iniciativa privada e também 

para presença de militares na instituição. Este papel ativo do estado, está presente 

como um dos elementos convergentes entre a arquitetura, escola e a política. 

Portanto, para avaliar esta característica contemporânea da Escola 

Estadual São Paulo, foi necessário também refletir o momento sócio-político do país: 

exaltação às forças armadas, neoliberalismo econômico e autoritarismo. Esses 

elementos sócio-políticos, desenham-se em espaços flutuantes e com pouco 

sentimento de pertencimento, provocando em seus atores o desejo de entrega e a 

certeza de que ela será realizada por quem ou por aquilo que o ocupar de maneira 

mais enérgica e autoritária, ou seja, terceirizando-se responsabilidades. 

A partir destas avaliações, proponho à luz das reflexões, mudanças que 

tenham como objetivo incidir no comportamento social do grupo, e que reflitam na 

construção destes espaços, possivelmente propiciando ao grupo o sentimento de 

pertencimento. As propostas não ocorrem de maneira metodológica e também não 

são construídas apenas a partir de dimensões físicas como proposto de maneira rígida 

nos projetos arquitetônicos escolares. 

No que compete proporcionar aos seus atores e principalmente neste 

recorte analítico, o alunado, esse sentimento de pertencimento, tornando o espaço 

um agente de transformação, não será majoritariamente associado a uma única 

decisão, mas certamente passará pela escolha da instituição em assumir o papel de 

protagonismo deste modelo, propagando aos envolvidos deste organismo vivo a 
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devida relevância que a história promove em seus eventos. Não basta apenas 

discursar sobre a escola, é necessário mantê-la viva e pulsante. 

E para isso, sugere-se, dentre as mudanças físicas, a promoção de um 

espaço que seja destinado à memória da instituição, condicionando neste local os 

documentos históricos, mobiliário, todo e qualquer elemento que exalte a importância 

social e política, no sentido sociológico e não apenas ideológico, destacado pela 

representação partidária no poder. 

A partir desta concepção, espera-se que a história da instituição passe a 

ocupar espaço relevante à luz das discussões pedagógicas contemporâneas sobre a 

sociedade e sobre o papel de seus atores, neste tecido social.  

Entendendo o papel da Escola na ocupação social e terrestre na 

urbanização da cidade, é possível promover seu papel de agente de transformação. 

A transformação ocorrerá na medida em que o alunado entenda sua função ao longo 

da história e a representação da sociedade neste espaço físico, por meio do sistema 

construtivo, mobiliário, estético e dimensional, e que se traz o reconhecimento e a 

necessidade de requerer o seu papel nessa escola, possibilitando que se veja o 

espaço arquitetônico como um agente histórico, político e social. 

A pesquisa se encerra, sobre a perspectiva de que o espaço pode 

proporcionar variadas sensações, seja ele, a serviço de uma instituição, do Estado ou 

de seus agentes. Sensações que podem variar entre pertencimento, acolhimento ou 

disciplinar. Partindo dessa fundamentação, é possível vislumbrar por meios de novas 

pesquisas, quais espaços cumprem com esse papel de pertencimento, e quais são os 

elementos, físicos e sociais, presentes nesses espaços que proporcionam tal 

sentimento. 
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APÊNDICE A 

  Roteiro para análise na Escola Estadual São Paulo 

 

1. Caracterização do grupo 

 
1.1 - O grupo é composto por______ jovens, sendo divididos entre ______do sexo 
feminino e ______do sexo masculino. 

A idade média do grupo é______. 

Especificar o grupo: 

a)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

b)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

c)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

d)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

e)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

f)   Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

g)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

h)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

i)   Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 

j)  Identificação (fantasia) _________________, idade_______. 
 
O grupo é composto por jovens da mesma sala? (    ) Sim (    ) Não 

 
1.2 – No grupo há alguém com deficiência física, motora ou intelectual?  

(    ) Sim    (    ) Não 

 
1.3 – Existe alguma característica ou condição que indique a composição social de 
grupos de minorias? Por exemplo: LGBTQI+, negros, imigrantes, religiões não cristãs, 
etc.  

(    ) Sim    (    ) Não 

No caso de resposta afirmativa detalhar: 

1.4 – Todos no grupo são nascidos no Estado de São Paulo?  

(    ) Sim    (    ) Não 

Detalhar em caso de resposta negativa________________________________ 
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1.5 – Suas famílias nasceram no Estado de São Paulo? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Detalhar em caso de resposta negativa________________________________ 

 
1.6 – Residem na cidade de São Paulo? (    ) Sim    (    ) Não 

Detalhar em caso de resposta afirmativa_______________________________ 
 

1.7 – Residem no mesmo bairro onde se situa a escola? (    ) Sim    (    ) Não 

Detalhar em caso de resposta negativa: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
1.8 – Na avaliação do grupo, a distância entre a casa e escola é considera: 

(    ) muito próxima (    ) próxima (    ) distante (    ) muito distante 
Observações:________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

1.9 – O percurso é realizado de que maneira? 

(    ) de pé (    ) bicicleta (    ) ônibus (    ) carro/pais (    ) metrô (    ) outros 

Observações:________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
1.10 – Conformação socioeconômica do grupo (Questionário para responder 
individualmente) 

 

a)  Identificação (fantasia) _________________, Filho único? (    ) Sim (    ) Não 

Mora com os pais? (    ) Sim (    ) Não – Em caso de resposta negativa, 
detalhar:________________________________________________________ 

 
1.10.1 - Trabalha? (    ) Sim (    ) Não 

 
1.10.2 - Realiza alguma atividade fora do horário escolar?       (    ) esportiva (    ) 
política (    ) benevolente (    ) religiosa (    ) nenhuma 

 
1.10.3 - Considera sua família financeiramente: (    ) classe baixa (    ) classe média 
baixa (    ) média (    ) média alta (    ) alta 
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1.10.4 - O acesso à informação em sua casa é obtido de que forma?  

(    ) internet (    ) livros (    ) internet e livros (    ) nenhum dos dois 

 

1.10.5 - Seus pais tiveram acesso à escola?  

(    ) Sim (    ) Não 

Em que nível? 

(    ) básico 

(    ) fundamental 

(    ) médio 

 

1.10.6 - Seus pais tiveram acesso a faculdade?  

(    ) Sim (    ) Não (    ) Estão cursando – Detalhar:_________________________ 

 

1.10.7 - Quantas pessoas trabalham em sua família? 

(    ) Uma (    ) duas (    ) três (    ) mais de três 
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2. Percepção físico espacial 

 

O grupo manteve-se atento a etapa anterior? (    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Houve demonstrações de interesse a respeito do projeto durante a etapa anterior 
(perguntas ou conversas paralelas)  (    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2.1 - O grupo possui alguma percepção ou entendimento a respeito do espaço físico? 

(    ) Sim (    ) Não  

 
2.2 - O grupo ocupa o espaço em sua integridade? 

(    ) ocupa pouco (    ) apenas o necessário (    ) ocupado integralmente 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2.3 – O grupo reconhece as funções destes espaços? (    ) Sim (    ) Não  

 
2.3 – Existe clareza no grupo a respeito do entendimento de função e uso?               

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2.4 – O grupo compreende como os espaços foram criados?  

(    ) Sim (    ) Não 

  

2.5 – Os espaços ocupados, mostram-se satisfatórios no que diz respeito as 
dimensões? 

(    ) Sim (    ) Não 
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2.6 – Existem espaços suficientes para o atendimento de suas necessidades? 

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2.7 – Quais são os espaços que menos atendem as necessidades? 

(    ) sociais: pátio 

(    ) serviços: banheiros, refeitórios etc. 

(    ) esportivos: quadras 

(    ) culturais: teatro, cinema etc. 

(    ) educadores: salas de aulas. 

 

2.8 – Estes espaços são suficientes para a permanência do grupo durante as 9 horas 
na modalidade de ensino integral? 

(    ) Sim (    ) Não 

 
2.9 – O grupo compreende conceitualmente o que que significa mobiliário? 

(    ) Sim (    ) Não 

 
2.10 – É perceptível ao grupo a função destes mobiliários nos espaços? 

(    ) Sim (    ) Não 

 
2.11 – Qual é a avaliação do grupo a respeito dos mobiliários? 

I- Sociais (    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) péssimo 

II- Serviços (    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) péssimo 

III- Culturais (    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) péssimo 

IV- Educadores (    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) péssimo 

 
2.12- O que se destaca nos mobiliários? 

(    ) função (    ) dimensões (    ) design/estética (    ) materiais  
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2.13 – A quantidade destes mobiliários é suficiente? 

I- Sociais (    ) Sim (    ) Não  

II- Serviços (    ) Sim (    ) Não 

III- Culturais (    ) Sim (    ) Não  

IV- Educadores (    ) Sim (    ) Não  

 

2.14 – A composição do ambiente é satisfatória? (espaço composto pelo mobiliário, 
função, uso, etc) 

I- Sociais (    ) Sim (    ) Não  

II- Serviços (    ) Sim (    ) Não 

III- Culturais (    ) Sim (    ) Não  

IV- Educadores (    ) Sim (    ) Não  

 
2.15 – O que o grupo desaprova na composição destes ambientes? 

I- Sociais (    ) dimensões (    ) estética (    ) conforto (    ) acessos 

II- Serviços (    ) dimensões (    ) estética (    ) conforto (    ) acessos  

III- Culturais (    ) dimensões (    ) estética (    ) conforto (    ) acessos 

IV- Educadores (    ) dimensões (    ) estética (    ) conforto (    ) acessos 

 
2.16 – O grupo gostaria de realizar mudanças nos ambientes? 

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2.17 – Qual seria a natureza da mudança? 

(    ) Estética: cor, materiais etc. 

(    ) Ergométrica: altura do quadro, das mesas, cadeiras, etc. 

(    ) Acessos: localização, circulação e distância entre os espaços, etc. 

(    ) Conforto/técnico: temperatura, luz, aberturas, etc. 

 

2.18 – O que o grupo acha em relação a conservação do prédio? 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) péssimo 
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3. Percepção social  

 
O grupo manteve-se atento à etapa anterior? (    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Houve demonstrações de interesse a respeito do projeto durante a etapa anterior 
(perguntas ou conversas paralelas)  (    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.2- Os ambientes externos, destinados ao convívio social mostram-se numa escala 
de importância: 

(    ) muito importante 

(    ) importante 

(    ) pouco importante  

(    ) nada importante 

 

3.3 – O que se destaca nestas áreas externas? 

(    ) áreas verdes 

(    ) equipamentos: bancos, iluminação, etc. 

(    ) equipamentos esportivos: quadras;  

(    ) fechamento: grades, portões, etc. 

 

3.1 – O grupo possui compreensão a respeito das áreas externas? 

(    ) Sim (    ) Não 

 

3.4 – Sobre as áreas verdes: jardins e vegetação, o grupo considera: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) péssimo 

 
3.5 – O grupo considera que as áreas externas promovem a socialização? 

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 



110 
 

 

3.6 – De que maneira ocorre a socialização por meio destes ambientes? 

(    ) atividades recreativas 

(    ) realização de tarefas 

(    ) intervalo das aulas 

(    ) atividades esportivas 

 

3.7 – Quanto tempo se destina ao uso e a socialização nestas áreas? 

(    ) pouco tempo (    ) nenhum momento  (    ) muito tempo 

 

3.8 – O grupo considera importante a participação da família neste processo de 
socialização e ocupação dos espaços? 

(    ) Sim (    ) Não 

 
3.9 – Como o grupo enxerga o entorno do prédio? 

(    ) seguro  

(    ) violento 

(    ) com poucos moradores 

(    ) com muitos moradores 

 
3.10 – O grupo se sente parte deste entorno? 

(    ) Sim (    ) Não 

 

3.11 – Qual é a definição dada pelo grupo ao entorno? 

(    ) muito bonito, seguro, agradável e com belas paisagens; 

(    ) degradado, violento, inseguro, com presença de pessoas em situação de rua; 

(    ) com muitos equipamentos urbanos: transporte, museus e centros culturais; 

(    ) nenhuma das anteriores 

 

3.12 – O grupo considera importante a presença da escola no bairro? 

(    ) Sim (    ) Não 

 
3.13 – O grupo considera que a escola possa promover transformações no entorno? 

(    ) Sim (    ) Não 
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3.14 – Qual é a natureza destas transformações? 

(    ) social (equipamentos de cultura e esportivos); 

(    ) econômica (novos comércios e serviços); 

(    ) densidade populacional (atrair ou afastar moradores); 

(    ) ambiental (criação de praças e áreas verdes) 

 

3.15 – O grupo se considera parte destas transformações? 

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3.16 – O sentimento de pertencimento (capacidade de se enxergar como grupo e 

parte pertencente do espaço) na escola mostra-se: 

(    ) inexistente 

(    ) pouco presente 

(    ) presente  

(    ) muito presente 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3.17 – O grupo se sente representado na configuração física na escola? 

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.18 – O ambiente escolar, criado espaços internos e externos e o entorno (bairro) 

influenciam nas relações sociais? 

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.19 – O grupo considera importante discutir estas questões espaciais? 

(    ) Sim (    ) Não 

Detalhar:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3.20 – O grupo considera a discussão sobre o projeto arquitetônico escolar, a luz do 
papel exercido nestas relações sociais: 

(    ) muito importante 

(    ) importante 

(    ) pouco importante  

(    ) nada importante 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 










