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ARQUITETURA E EDUCAÇÃO: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E PROPOSTAS 
PEDAGÓGICAS DOS GRUPOS ESCOLARES PAULISTAS, 1893/1971 

 

O livro sinaliza desde o primeiro contato – a capa, um belo trabalho de Gustavo 

Domingues de Mello, também responsável pelo tratamento das imagens e arte final, o olhar 

cuidadoso e sensível para com os grupos escolares. 

Os autores estabelecem fina sincronia entre a percepção de um arquiteto e de uma 

pedagoga, tornando a pesquisa que trata da articulação entre a proposta pedagógica e a 

organização dos espaços arquitetônicos nos grupos escolares complementar. Ester Buffa já 

havia refletido sobre arquitetura escolar em seus livros anteriores sobre instituições escolares 

de São Carlos
1
 pareceria com Paolo Nosella e assessoria do arquiteto Gelson de Almeida 

Pinto. 

A publicação preenche uma lacuna, pois a pesquisa sobre a relação entre escola e 

arquitetura é percebida como um processo interligado, não ocorrendo nenhum tipo de 

priorização de critérios pedagógicos ou arquitetônicos como verificamos em outros textos. 

Constatamos que os autores procuram ao registrar aspectos referentes a periodização não 

apóia-los em critérios essencialmente arquitetônicos, mas também em concepções 

pedagógicas. 

Visando fornecer subsídios para a compreensão do tema, os autores dividem o livro 

em quatro capítulos, enfocando os grupos escolares desde sua criação em 1893 na cidade de 

São Paulo até 1971, quando por força de uma lei federal foram extintos. 

Inicialmente os autores procuram evidenciar as transformações ocorridas na criação 

dos grupos escolares, realizando uma comparação com as escolas existentes no império: a 

escola de primeiras letras de caráter predominantemente literário e posteriormente aquelas que 

tinham como base o ensino Lancasteriano. Na analise utilizam as descrições dos métodos de 

ensino e também as imagens e símbolos da escola presentes em textos da literatura brasileira. 

As informações articulam-se ao contexto da época: o grande desenvolvimento imobiliário em 

São Paulo, fruto da cafeicultura e do projeto republicano de modernização da cidade e do 

estado. Os autores levantam considerações sobre a especificidade dos prédios construídos, na 

época apesar da grande demanda era pequeno o número de profissionais especializados. 

Algumas vezes os arquitetos apenas desenhavam fachadas diferentes para plantas desenhadas 

por outros profissionais. Esse fato conferia certa unidade aos prédios que contavam ainda com 

as determinações definidas pelo projeto pedagógico elaborado pelos educadores e políticos 

republicanos paulistas. Através de registros fotográficos os autores documentam e facilitam a 

percepção da importância da localização dos grupos escolares e sua relação com a ordem 

urbana. 
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Discorrem, a seguir, sobre os saberes transmitidos nos grupos escolares, pontuando 

principalmente a modernidade pedagógica que era definida pelo método de ensino. A adoção 

do método Intuitivo(conhecido também pelo nome de Lições das Coisas), aliado à formação 

dos professores, eram os dois pilares que sustentavam a renovação do ensino. 

Segundo os autores, no período de 1930 as modificações estiveram sempre vinculadas 

a novas proposições pedagógicas. O leitor ao observar tanto as plantas como as fotografias, 

poderá verificar como as modificações do espaço interferem na dinâmica dos processos 

psicopedagogicos dos sujeitos envolvidos. A inclusão de espaços como auditórios, reflete 

mudanças de postura, ao valorizar locais nos quais os alunos podem se reunir, organizar e 

expressar. 

Os anos 50 foram marcados por dois fatos, um deles foi a criação da Comissão 

Executiva do Convênio Escolar, órgão que deveria viabilizar as atividades de planejamento, 

projeto e obras. Mantinha entre seus objetivos não deixar nenhuma criança fora da escola até 

1954. Além dos aspectos relativos as questões quantitativas das construções e dos projetos 

arquitetônicos, discutiam também a proposta pedagógica que deveria orientar a construção 

dessas escolas. Outro fator importante refere-se as idéias e princípios da arquitetura moderna, 

sobretudo aqueles defendidos por Le Corbusier. No âmbito pedagógico os autores destacam a 

relevância de Anísio Teixeira e a influência que recebeu de John Dewey, suas contribuições 

mantinham uma preocupação em conceber prédios escolares adequados às novas concepções 

educacionais. 

Os autores apontam algumas razões para a interrupção das atividades desenvolvidas 

anteriormente e contextualizam os anos 60: a aceleração da urbanização, industrialização e as 

pressões populares por mais escolas. Nesse período era constatada e agravada a queda de 

qualidade do ensino ministrado nos grupos escolares. A escola começava a cumprir funções 

que não eram originalmente suas, como alimentação e convivia com o déficit de salas de aula 

em todos os municípios além de outros problemas. Em meio a todas as dificuldades as 

referências arquitetônicas dos anos 60 mudam e assumem os preceitos modernos, coincidindo 

com a inauguração de Brasília. O órgão responsável pelas construções escolares contrata um 

grande número de escritórios de arquitetura. Diante das imagens fotográficas presentes no 

livro do ginásio de Itanhanhém (Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi), percebemos que os 

edifícios apresentavam exteriormente sua modernidade: formas geométricas simples e 

concreto aparente, interiormente, apesar da proposta moderna certos detalhes importantes 

foram negligenciados, por existir enorme distancia entre arquitetos e pedagogos no momento 

de definição do programa das escolas. Os edifícios escolares modernos deixam sua marca na 

paisagem urbana, porem não detém particularidades que os identifiquem como acontecia 

anteriormente, podem até mesmo ser confundidos com prédios destinados a empresas. Os 

autores oferecem uma breve descrição dos acontecimentos políticos da época, suficientes para 

a conclusão de que houve uma cisão entre as inovações que aconteciam na arquitetura e as 

propostas pedagógicas, que permaneceram praticamente as mesmas. 

O livro registra que a incessante busca de equilíbrio entre os aspectos qualitativos e 

quantitativos referentes à escola primária permanecem atuais, a pesquisa realizada auxilia na 

compreensão do percurso do ensino primário, oferecendo subsídios para a continuidade das 

ações que visam modernizar efetivamente as escolas. 

                                                 
∗ Universidade de Sorocaba – UNISO: Programa de Pós-graduação em Educação 

1 BUFFA, Ester e NOSELLA, Paolo. A escola Profissional de São Carlos, 1932-1971. São Carlos: 

EDUFSCar/FAPESP/CEETEPS, 1998. 
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