


O ENSINO NA 
PRANCHETA:

Da arquitetura escolar à docência de arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte.

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de 

Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Área de Concentração: 
História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo.

Orientadora:  
Profa Dra Joana Mello de Carvalho e Silva.

Juliane Bellot Rolemberg Lessa

Exemplar revisado e alterado em relação a versão original, sob responsabilidade do autor e anuência 
do orientador. O original encontra-se disponível na sede do programa. 

São Paulo, 23 de maio de 2017.







Nome LESSA, Juliane Bellot Rolemberg 
Título O Ensino na prancheta: Da arquitetura escolar à docência de arquitetura 
 e urbanismo, o legado de Hélio Duarte.

Aprovado em 

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. 

Instituição 

Julgamento 

Prof. Dr. 

Instituição 

Julgamento 

Prof. Dr. 

Instituição 

Julgamento 



À Carmem (in memorian)





Quero agradecer primeiramente a minha orientadora nessa pesquisa, Joana Mello de 
Carvalho e Silva, por compartilhar as inquietações e o interesse pelas trajetórias dos 
personagens da História da Arquitetura Brasileira, pelos estímulos constantes, pelas 

leituras atentas, pelas correções precisas, pelos muitos ensinamentos, pela paciência com as 
minhas oscilações e principalmente pela amizade e parceria que já alcançam alguns anos agora. 

Sou muito grata a colega e amiga Ana Claudia S. Veiga de Castro, por me apresentar ao uni-
verso da pesquisa acadêmica, pela orientação na iniciação científica, pelas dicas, conversas 
e trocas de sempre, e pelos comentários e ricas sugestões na banca de qualificação, que me 
permitiram atingir o resultado aqui apresentado. 

À Anna Beatriz Ayrosa Galvão, agradeço pela disposição em me atender, sem sequer me 
conhecer, fornecendo preciosas orientações e indicações antes da viagem à Bahia. A viagem 
só foi possível pela generosidade das informações compartilhadas e porque me indicou um 
contato em Salvador, que me abriu as portas da UFBA, na época fechada pela greve, permi-
tindo o acesso a um rico material, indispensável para que esta pesquisa se realizasse. E sou 
ainda muito grata pela participação e apontamentos no exame de qualificação. 

Agradeço a diretoria do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a escola-parque de Salvador, 
que me receberam, permitiram a realização de fotografias e ainda me abriram seu acerto 
histórico. Sou igualmente grata a Etelvina Rebouças Fernandes, Diretora de Preservação do 
Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) que me 
atendeu na sede da instituição, além da boa conversa e das informações fornecidas, me 
presenteou com um exemplar do caderno produzido pelo instituto sobre o conjunto Escola 
Parque, com textos excelentes e rico material iconográfico, que se mostrou muito importan-
te para realização do trabalho. 

Sou grata à FAPESP, cuja bolsa (processo 2015/04587-1) viabilizou a realização dessa dis-
sertação. Sem esse apoio financeiro da FAPESP os resultados da pesquisa não teriam sido os 
mesmos. Sou grata também a todas as instituições que me receberam para visitas, abrindo 
suas unidades, acervos e bibliotecas para consulta. Quero agradecer destacadamente à Anto-
nio Marcos de Carvalho, da biblioteca central do SENAI, que me acolheu em diversas visitas 
ao longo de alguns meses, pela atenção de procurar, separar e depois digitalizar inúmeros 
materiais que enriqueceram e em muito contribuíram com essa pesquisa. Estendo o agra-

AGRADECIMENTOS



decimento aos funcionários da Secretaria da Pós-Graduação da FAU/USP, e das bibliotecas e 
acervos da FAU/USP, pela presteza e atenção que sempre me dedicaram. 

Aos professores que me inspiram, alguns já amigos, também registro minha gratidão: Ma-
rianna R. Boghosian Al Assal, Eduardo Costa, Nilce Aravecchia, José Lira, Renato Cymbalis-
ta, Carlos A. Ferreira Martins, Ermínia Maricato, Monica Junqueira, Hugo Segawa, Renato 
Anelli, Luís Antonio Jorge e Fernanda Fernandes da Silva. Sou muito grata a todas as trocas 
e apoio recebido dos amigos e parceiros de jornada, Pedro Beresin, Gustavo Sampaio, Clarissa 
Paulillo e Rodrigo Milan, que enfrentaram comigo as disciplinas e as crises que antecedem 
os exames e avaliações do programa, mas que também compartilharam os bons momentos e 
as alegrias dessa caminhada. 

Quero agradecer imensamente a Rosa Maria L. Werneck e  Rogério de Lacerda Werneck, por 
todo o apoio e pela disposição de ir localizar na UFRJ a tese do arquiteto, tão importante 
para esse trabalho. Também agradeço aos amigos que fiz nessa trajetória, que auxiliaram 
com seus trabalhos, com apontamentos e dicas, com uma boa companhia para o café ou 
mesmo animando o dia e levantando o moral, Taiana Car Vidotto, Mariana Ginesi, Luísa Gon-
çalves, Luciana Tombi Brasil e  Fellipe Moreira. 

Sou muito grata à minha parceira de trabalho, amiga irmã, Tania Knapp pela paciência, com-
panheirismo e por dobrar o turno para eu pudesse me dedicar  ao mestrado. Minha profunda 
gratidão a Alice Athayde, que me acolheu em Salvador, e que se maravilhou comigo com um 
sonho de um outro Brasil quando visitamos juntas o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 
Sou grata aos meus amigos da vida, que estão sempre junto, que me alegram e estimulam 
a seguir em frente, Andressa Violeta, Fellipe Nascimento, Patricia Grimaldi, Mariana Abreu, 
Glaucia Felipe, Jardec Cabral. Agradeço ao amigo, companheiro de bons debates políticos, 
Sérgio Storch, pelas conversas e trocas estimulantes e instigadoras, pela amizade verdadeira. 

Acima de tudo, agradeço a minha família, Sérgio, Thiago, Mayumi, Dirce, Liane, Wellington 
e Bárbara, meus pilares. Em especial, agradeço ao Pedro pelo projeto gráfico, pelas noites 
em claro trabalhando comigo, e a Karen pela linda capa, por suportar meus altos e baixos, 
pelo apoio incondicional e pela parceria de todo dia. Ao Matheus e André, por acreditarem 
sempre em mim, por darem o suporte necessário para que eu possa realizar meus sonhos e 
por fazerem a vida valer a pena!







INTRODUÇÃO 19

Rio de Janeiro: formação acadêmica e urbanismo 24
Bahia: experimentação, amadurecimento e início da carreira docente 28
São Paulo: moderno e educador 42
O ensino na prancheta 62

CAPÍTULO 1 | CULTURA E PROJETO POLÍTICO :  
ARQUITETURA E PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DE UM 
NOVO CIDADÃO BRASILEIRO

65

1.1. A formação de um homem brasileiro: cultura, arquitetura  
e a criação de uma identidade nacional.

66

1.2. Disputas pela conformação do campo profissional específico:  
relação entre estado e as linguagens arquitetônicas.

70

1.3. Anísio Teixeira: Escola Nova e Arquitetura Moderna. 76
1.3.1. Anísio Teixeira e o Convênio Escolar em São Paulo. 76
1.3.2. Pedagogia Tradicional e Pedagogia Nova. 78
1.3.3. A reforma pedagógica do Distrito Federal.    81
1.3.4. Anísio Teixeira e a Arquitetura Moderna. 86
1.3.5. As escola Platoon e o conjunto Escola Parque Escolas Classe 
no Rio de Janeiro.

   91

CAPÍTULO 2 |  O ENSINO NA PRANCHETA:  
ESCOLAS PRIMÁRIAS

103

2. 1. . Escolas Classe Escola Parque Salvador/BA 103
2.1.1. O planejamento de Anísio Teixeira para o sistema de ensino baiano. 103
2.1.2. Escola Parque Salvador/BA. 106
2.1.3. Estudos preliminares de Duarte para a Escola Parque de Salvador/BA. 111
2.1.4. O conjunto edificado da Escola Parque de Salvador/BA. 122

SUMÁRIO



2.2. Segundo Convênio Escolar São Paulo/SP. 133
2.2.1. Dedicação ao ensino da arquitetura e urbanismo e a parceria 
com Ernest Mange. 

138

2.2.2. Metodologia de trabalho e programa arquitetônico adotado no 
Convênio Escolar. 

143

2.2.3. As escolas de Hélio Duarte. 147

CAPÍTULO 3  | O ENSINO NA PRANCHETA: ESCOLAS SENAI 183

3.1. A criação e organização do SENAI 183
3.2. Aspectos pedagógicos do sistema 189
3.3. Uma nova arquitetura para as escolas do SENAI. 197
3.4. Os projetos de Hélio Duarte com Ernest Mange, 202
3.4.1. Escola SENAI Anchieta 202
3.4.2. Internato SENAI de Campinas 213
3.4.3. Escola Técnica Têxtil Francisco Matarazzo 219
3.4.4. Escola SENAI Piracicaba 227
3.4.5. Pavilhão Social da escola SENAI Roberto Simonsen 239
3.4.6. Escola SENAI de Cerâmica São Caetano do Sul 242
3.4.7. Escola SENAI Bom Retiro 247
3.4.8. Sobre as escolas SENAI de Duarte 252

CAPÍTULO 4 |  O ENSINO NA PRANCHETA:  
CAMPI UNIVERSITÁRIOS

255

4.1. Os alicerces pedagógicos das primeiras universidades brasileiras 256
4.2. Os ideais de Hélio Duarte para os projetos de campi universitários 260
4.3. Hélio Duarte, os CIAM e os primeiros planos de campi universi-
tários no Brasil  

264

4. 4. Os projetos de campi universitários 275
4.4.1. Replanejamento da Cidade Universitária da USP 275
4.4.2. Plano para a Cidade Universitária de Santa Catarina 283
4.4.3. Plano para a Escola de Engenharia da Universidade de São 
Paulo na cidade de São Carlos

287

4.4.3.1. Edifício E1 289
4.4.4. Planejamento físico para reforma da Universidade Federal do Ceará 296

CONSIDERAÇÕES FINAIS 309

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 315







O ensino na prancheta: Da arquitetura escolar à docência de arquite-
tura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte.
A experiência profissional do carioca Helio de Queiroz Duarte foi rara em sua época, tendo 
sido um dos poucos arquitetos de sua geração a se dedicar à carreira acadêmica em paralelo 
e com igual vigor ao trabalho na prancheta. Valorizado pelos arquitetos, mas ainda pouco 
estudado, Duarte deixou como legado um novo paradigma de concepção e entendimento 
do uso e potencialidades da escola enquanto equipamento público. Ainda hoje tal herança 
rende frutos, notadamente nos projetos para os CEUs (Centros Educacionais Unificados). Sua 
atividade docente não foi menos impactante, afinal Duarte foi um dos fundadores da FAU/
USP, um dos principais criadores do programa de pós-graduação dessa instituição (o primeiro 
do país) e também o responsável pela introdução do TGI (Trabalho de Graduação Interdisci-
plinar), hoje exigidos por todas as faculdades.

O objetivo dessa pesquisa, portanto, é compreender como parte de sua produção se transfor-
mou em marco da arquitetura moderna nacional, balisa e referência para muitos arquitetos, em 
especialmente aqueles dedicados aos programas educacionais, tanto do ponto de vista espacial 
quanto pedagógico ainda hoje. Pretende-se também compreender a influência de sua atuação 
docente e acadêmica na conformação e sistematização do ensino de graduação e pós graduação 
de arquitetura e urbanismo no país. Bem como, verificar como o conjunto de suas atividades 
colaborou na consolidação e reconhecimento da profissão de arquiteto e urbanista em São Paulo. 

RESUMO





ABSTRACT

The teaching on the drawing board: from educational architecture to 
the teaching of architecture and urbanism, the legacy of Helio Duarte.
The professional experience of  Helio de Queiroz Duarte from Rio de Janeiro was rare in his 
time, he was one of the few architects of his generation to dedicate the same energy and 
intensity to both the academic career and the job on the drawing board.  Appreciated by 
contemporary architects, but still little studied, Duarte left us as legacy a new paradigm 
of concept and understanding of the uses and potentiality of schools as public equipment. 
This heritage still bears fruit nowadays, as can be seen in the projects for the CEUs (Centers 
for Unified Education). His academic activity was just as impactful, after all, Duarte was one 
of the founders of the Faculty of Architecture and Urbanism at the University of São Paulo, 
one of the main creators of the first postgraduate program in the country for this same 
institucion, as well as for the introduction of the TGI (Final Graduation Interdisciplinary 
Work), required today by all colleges. 

The aim of this research is to understand how part of his prodution became a reference for  Bra-
zilian modern architecture, which distinguishes and references the production of mainly edu-
cational programs, both from the spatial and pedagogical point of view until today. This work 
intends to measure the influence of his academic activity in the conformation and systematiza-
tion of the undergraduate and postgraduate education of architecture and urbanism in  Brazil. 
At the same time, it seeks to verify how the complex of Helio Duarte’s activities collaborated in 
the consolidation and recognition of the architect and urbanist profession in São Paulo. 
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O objeto dessa pesquisa é a experiência profissional do arquiteto carioca Hélio de 
Queiroz Duarte empreendida simultaneamente nos campos da docência e da prática 
arquitetônica, com especial atenção ao programa educacional. Um dos pontos de 

interesse por sua obra foi o desenvolvimento em paralelo da carreira acadêmica com igual 
intensidade ao trabalho na prancheta, merecendo destaque a importância da contribuição do 
arquiteto na conformação e reconhecimento do campo profissional autônomo e a longevida-
de de suas propostas arquitetônicas, ainda hoje referências para a arquitetura educacional. 

Duarte projetou e coordenou a produção do Convênio Escolar 1 em São Paulo na segunda metade dos 
anos 1940, deixando como legado um novo paradigma de concepção espacial alinhado a uma nova 
orientação pedagógica, e de entendimento do uso e das potencialidades da escola enquanto equipa-
mento público. Sua produção para o sistema Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e 
também para campi e edificações universitárias merece destaque. Sua atividade docente foi igualmente 
impactante, pela participação ativa na criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo (FAU/USP), da determinação de sua proposta pedagógica e de suas revisões. Também foi 
personagem principal na fundação do programa de pós-graduação da FAU/USP, o primeiro do Brasil, e 
na introdução do Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), que, mesmo hoje já bastante descaracte-
rizado, se tornou uma exigência em todas as faculdades de arquitetura e urbanismo do país. 

Já de partida, tínhamos bem claro que não era nosso objetivo realizar uma monografia com ênfase na 
carreira individual do arquiteto de modo a destacá-lo do contexto para traçar um perfil excepcional, 
compatível com o ideal de um mestre ou um gênio criativo. Apesar do interesse pela realização de 
uma sistematização mais efetiva da obra de Hélio Duarte, e de reconhecermos o seu valor e a sua im-
portância para a história da arquitetura brasileira, não era nosso compromisso idealizá-lo, nem mesmo 
corrigir injustiças com este personagem tão citado, mas tão pouco investigado em profundidade pela 
historiografia. A intenção foi de, através realização da reconstituição crítica da biografia do arquiteto, 
avançar no entendimento de processos mais amplos, para além do campo disciplinar; objetivamos 

INTRODUÇÃO

1Acordo firmado para cumprir com as definições da Constituição de 1946, que determinava que a União, Estados 
e Municípios deveriam investir um percentual mínimo da arrecadação total na educação primária. Neste acordo, 
a Prefeitura ficava responsável pela construção das edificações e o Estado responderia por ministrar o ensino, 
com o objetivo de resolver o déficit do setor. Para saber mais: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela 
Geiger de (Orgs), Arquitetura escolar paulista anos 1950 e 1960. São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação, 2006. E também: ABREU, Ivanir Reis Neves. Convênio Escolar: utopia construída. Dissertação 
(mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
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revisitar sua trajetória para investigar as relações entre suas ações e reflexões no âmbito do ensino 
e da prática arquitetônica. Desse modo, enxergamos a reconstituição da obra de Duarte como uma 
oportunidade de realizar avaliações que ultrapassassem o indivíduo, analisando cuidadosamente suas 
relações com outros agentes no contexto dos anos 1930, quando se formou e dos anos 1970, quando 
se aposentou, período que coincide com as transformações do próprio campo arquitetônico no Brasil. 

Tendo em vista que o principal mote da carreira de Hélio Duarte foram as edificações de 
ensino, o levantamento e estudo de suas propostas pedagógicas com vistas a reformar os 
programas escolares até então adotados se tornou um dos objetivos centrais desta pesquisa 
de mestrado. E foi à luz dessa apreciação crítica que analisamos os projetos e edificações 
realizados por Duarte para o ensino primário (Convênio Escolar e Escola-Parque), técnico-
-profissional (Senai) e universitário (USP, EESC, UFSC e UFC). Interessaram-nos as formas, 
as soluções estruturais e arquitetônicas encontradas e os partidos adotados, no seu vínculo 
com as propostas pedagógicas em curso e com os debates do campo arquitetônico naquele 
momento, elegendo, portanto, dois vieses analíticos mais delineados, o da arquitetura em 
relação à pedagogia e em relação ao próprio campo profissional. 

A arquitetura escolar, por ser o lugar onde se realiza o ensino formal, é muito reveladora da 
sociedade do espaço-tempo no qual foi concebida, traduzindo materialmente as determina-
ções de seu contexto e também os desejos de mudança e de transformação dessa sociedade. 
Em se tratando de escolas construídas e geridas pelo Estado, tanto as escolhas urbanísticas 
e arquitetônicas quanto as pedagógicas carregam sentidos políticos que interessavam inves-
tigar. Compreendendo então essa arquitetura enquanto agente social e promotora de valores 
simbólicos, é que nos propusemos a estudar a escolha e aceitação das proposições da vanguar-
da modernista, empregadas nos desenhos dos edifícios desenvolvidos por Duarte, procurando 
trazer luz às relações entre as disputas no campo da arquitetura e as diversas escalas de poder. 

A leitura crítica dos materiais levantados durante a pesquisa nos levou a questionar a narrativa 
hegemônica acerca da aceitação do Estado da arquitetura moderna como uma expressão simbó-
lica preferencial. Alguns trabalhos já realizaram uma revisão sobre essa compreensão e colabo-
raram para complexificar nossa investigação e reforçar o entendimento resultante das análises 
realizadas nessa pesquisa,2 especialmente no que diz respeito à percepção de que a assunção da 
arquitetura moderna como a feição desejada pelo Estado não é uma tradução exata da realida-
de, e, na verdade, aproxima-se mais de uma construção historiográfica fundamentada em um 
discurso engajado formulado pelos grupos que dominaram o campo arquitetônico entre os anos 

2 Os trabalhos que mais nos auxiliaram foram: MARTINS, Carlos Alberto F Arquitetura e estado no Brasil. 
Elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil: a obra de Lucio Costa 
1924/1952. Dissertação (Mestrado), Faculdade de Filosifa, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1987. AL ASSAL, Marianna Ramos Boghosian. Arquitetura, Identidade Nacional e Projetos 
Políticos na Ditadura Varguista. As escolas práticas de agricultura do estado de São Paulo. Dissertação (mes-
trado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. SILVA, Joana 
Mello de Carvalho e. O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva, 
1930 – 1960. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro. A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. LIRA, José Tavares Correia de, Fraturas da vanguarda em Gregori 
Warchavchik. Tese (Livre Docência). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
2008. CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do 
patrimônio cultural no Brasil (anos 1930 - 1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 
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1940 e 1960. As fontes levantadas pelo trabalho ratificam o entendimento que foram não uma, 
mas várias as linguagens 3 elegidas pelos governos, escolhidas para atender a diversos contextos, 
propósitos, interesses e objetivos do Estado na realização de seus programas e obras. Mais do que 
isso, os resultados da nossa investigação reforçam as correntes que compreendem que foram os 
arquitetos modernos que, nas disputas sobre o seu campo profissional, associaram uma série de 
ações relativas às definições do campo disciplinar aos conflitos sobre a linguagem arquitetônica. 

Portanto, com a evolução da pesquisa, foi se desenhando um recorte mais preciso do objeto 
e dos objetivos do mestrado, e assim também se deu com o instrumental metodológico. Para 
este último, foi de uma contribuição inestimável - ainda mais considerando que realizamos 
um estudo biográfico - o contato e apreensão dos resultados da revisão epistemológica que 
se realizou no campo da história de forma geral, a partir dos anos 1920 na Europa e da dé-
cada de 1980 na América Latina.4 Pudemos então verificar que a história da arquitetura não 
acompanhou imediatamente os resultados dessa revisão, e que a historiografia da arquite-
tura ainda continuou insistindo no valor do papel individual sobre as estruturas coletivas  
- sociais, econômicas, mentais -  e as determinações do contexto, incorrendo em anacronis-
mos por ler o passado a partir da mentalidade ou das concepções do presente. 5 E, pela via 

3 Evitaremos o uso do termo “estilo” em função do teor que carrega, construído e/ou reforçado pela historio-
grafia, que se concentrou nas realizações da arquitetura moderna, associando os outros momentos à equi-
vocos desinteressantes que progressivamente foram ou seriam superados. Também porque entendemos 
que o conceito mais usual de estilo, de aspectos culturais de um contexto específico materializados em for-
mas reproduzíveis, está ligado a uma associação entre mentalidade e linguagem que também carrega uma 
série de questões indesejadas. Sobre o assunto: MARTINS, Carlos A. F. Op. Cit. ; PUPPI, Marcelo. Por uma 
história não moderna da arquitetura brasileira. Campinas: CPHA/IFCH - Unicamp, 1998.; PORPHYRIOS, 
Demetri. Notes on a method. In: PORPHYRIOS, Demetri. Architectural Design Profile: On the metodology 
of architectural history. Londres: Architectural Design, 1981. p. 96-104.
4 A partir da revisão empreendida pelos Annales a aproximação da história e das ciências sociais pas-
sa a exigir uma metodologia muito mais definida, complexa e interdisciplinar, promovendo um novo 
entendimento da história, não mais como uma verdade a ser aceita ou rechaçada, mas como uma 
narrativa sobre o passado, construída sobre um problema ou uma questão que se deseja discutir. 
Esta narrativa não é neutra, é sempre circunstanciada como construção social e sempre provisória, 
podendo ser revista a qualquer tempo, a partir da realização de outras perguntas, ou mesmo pela 
revisão das anteriores, já que é uma interpretação e o historiador é um ator social ativo. Para saber 
mais: BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): Revolução Francesa da historiografia. São Pau-
lo: Fundação Editora da UNESP, 1997.; ou NOVAIS, Fernando Antonio; SILVA, Rogerio Forastieri da 
(org.). Nova história em perspectiva. São Paulo: Cosac & Naify, 2011. Também ver: ROCHA-PEIXOTO, 
Gustavo. A estratégia da aranha ou: da possibilidade de um ensino metahistórico em arquitetura. Rio 
de Janeiro: Rio Books, 2013 e WAISMAN, Marina. O interior da arquitetura: historiografia arquitetô-
nica para uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
5 Os principais trabalhos que auxiliaram aqui foram: BAXANDALL, Michael. O olhar renascente: pintu-
ra e experiência social na Itália da Renascença. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991; BOURDIEU, Pierre. 
O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989; BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do 
campo literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; BURKE, Peter. O que é história cultural? Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2005; CHARTIER, Roger A história cultural: entre práticas e representações. 
Lisboa: Difel, 1990; CHARTIER, Roger (Org.). História da vida privada: da Renascença ao Século das 
Luzes. São Paulo: Companhia da Letras, 2009, V.3; MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, 
cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. In: Revista Brasileira de His-
tória, v. 23, n. 45, 2003, p. 11-36; SCHORSKE, Carl E. Viena fin-de-siècle: política e cultura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988; WILLIAMS, Raymond, O campo e a cidade na história e na literatura, 
São Paulo: Cia das Letras, 2011. Tomamos contato com grande parte dessa bibliografia através da 
disciplina AUH5867 História da Arquitetura e da Cidade: Teoria e Método e do trabalho SILVA, Joana 
Mello de Carvalho e. Op. Cit. 



22

contrária, também há pesquisas que continuaram insistindo em tomar a produção cultural 
como produto direto da infraestrutura daquela sociedade que a produziu.  

Para evitar repetir os erros de leituras apontados, realizamos um esforço de examinar a produção 
da arquitetura considerando os diálogos entre a cultura e a sociedade, entendendo o arquiteto 
como um dos muitos atores sociais ativos no conjunto de iniciativas aqui examinadas. Para tan-
to, procuramos, dentro das possibilidades dadas pelas fontes e materiais disponíveis, realizar o 
exame conjunto de diversos condicionantes dos projetos realizados por Hélio Duarte, como suas 
escolhas linguísticas, suas atuações e trabalhos acadêmicos, também as estratégicas culturais, lu-
gares sociais, contexto econômico, transformações do campo profissional, meios técnicos, meios de 
produção, etc.  Procuramos sempre evitar o olhar exclusivo da história da arquitetura, de modo a 
entrecruzá-la com outras histórias e outros campos do conhecimento correlatos, potencializando o 
entendimento e a leitura do objeto de estudo. O nosso horizonte era que a reconstituição biográfica 
fosse permanentemente encarada como uma oportunidade de revelar as rupturas e continuidades, 
o desenvolvimento disciplinar da arquitetura e urbanismo e, com isso, realizar uma revisão histo-
riográfica do período e da contribuição do profissional, especificamente para a área da educação. 

Diante da concepção de estudo acima apontada, a análise da produção arquitetônica realiza-
da exclusivamente sobre os projetos seria inadequada, não alcançando o raio de abragência 
admitido como fundamental e, assim sendo, um alargamento das fontes de pesquisa foi 
inevitável. De fato, os desenhos de publicação são uma fonte de pesquisa não só recorren-
te como de importância inquestionável, mas também nos interessavam materiais que nos 
permitissem perscustar as dúvidas, incongruências, variações, que pudessem informar sobre 
o processo projetual como um todo, e não como uma atividade idealizada que segue um 
sentido linear e progressivo confirmando um primeiro traço genial, como se o trabalho do 
arquiteto fosse individual e isolado. Diante da indisponibilidade de rascunhos e estudos pre-
liminares na maioria dos projetos de Hélio Duarte elegidos para este trabalho, foram outras 
as fontes que fundamentaram essas análises, dentre estas se destacaram os contratos do do-
cente e os currículos do arquiteto. 6 Esses documentos nos permitiram vasculhar as indas e 
vindas da carreira de Duarte, de seus projetos e, muitas vezes, entrever as variações de seus 
valores prioritários, denunciando os jogos de interesses dos quais não se isentou. Também 
colaboram os dados da clientela, formada por clientes particulares e públicos, estaduais ou 
municipais, que permitiram a reconstituição das relações pessoais e profissionais do arqui-
teto, a análise das empresas e companhias construturas onde e com as quais trabalhou. Foi 
expressiva também, a contribuição dos levantamentos acerca das propostas pedagógicas que 
orientaram os programas das edificações educacionais que Duarte concebeu. Essas fontes 
foram fundamentais não só pelas informações que trouxeram, mas porque possibilitaram 
uma análise cruzada que permitiu relativizá-las em seu contexto. 

Ainda no quesito da metodologia, não nos furtamos a realizar uma revisão teórica acerca 
das pesquisas biográficas, afinal, mesmo que inserido num contexto mais amplo conforme 
explicitamos acima, a dissertação parte de um personagem central, o arquiteto Hélio Duarte. 
O entendimento mais tradicional da biografia, como um estudo voltado a compreender e, ao 

6 Não conseguimos localizar parentes de Hélio Duarte que pudessem nos fornecer dados e informa-
ções ou mesmo indicassem o paradeiro do acervo do arquiteto.



23

mesmo tempo, louvar formação de um herói, foi criticada por Pierre Bourdieu que chamou 
atenção para os perigos da ilusão biográfica. Sua crítica recaiu sobre o falso entendimento da 
vida com uma sequência linear coerente, de sentido evolutivo, que concebia a biografia como 
uma sucessão de eventos com um fim lógico e previsível. Mais recentemente, o trabalho de 
Sabina Loriga chamou atenção para a importância do papel do historiador, de suas questões 
- história-problema - e alertou  para a “noção de experiência”.  Ela nos mostrou que é através 
da experiência vivida do personagem que o pesquisador pode superar as dimensões estrutu-
rais da história e se tornar apto a verificar as possibilidades daquela vivência que se oferece 
ao entendimento mais amplo, do seu contexto no espaço-tempo em que ele esteve inserido. 

(BOURDIEU, 1996; LORIGA, 2011) 

Utilizando o estudo biográfico como um articulador entre o personagem e o coletivo, como 
uma possibilidade de compreender a relação do indivíduo com o seu tempo, o que se preten-
deu foi jogar luz sobre traços comuns a seu contexto e, dessa forma, evitar repetir os equí-
vocos mais usuais dessa categoria de pesquisa, anteriormente apontados. Não se objetiva, 
portanto, o isolamento, a biografia em si, mas sim as posições relativas, as oposições, que 
podem nos permitir perceber os limites e desenhar a definição de um campo, e este próprio 
foi se mostrando, ao longo da pesquisa, outro quesito estruturador do trabalho. Ganhou im-
portância compreender o trânsito de ideias, a transferência de conhecimento e as formas de 
divulgação dos ideários da arquitetura e do urbanismo dentro e fora do país, passando pela 
formação das primeiras escolas de arquitetura em São Paulo e a consolidação da profissão. 
Todos esses foram processos dos quais Duarte participou ativamente e, assim, a pesquisa 
também precisou passar sobre eles, por se tratar de um estudo que buscou permanentemen-
te correlacionar os fatores, abranger os atores e olhar para além das fronteiras disciplinares. 

Foi Bourdieu, mais uma vez, o suporte para a compreensão de campo disciplinar autônomo, 
desde suas fronteiras, sua constituição até seu funcionamento articulado e a configuração 
de seu mercado. O sociólogo se interessou em estudar as formas de produção artística, 
entendendo-as mais ligadas a posição social ocupada pelo autor - e, portanto, às estratégias 
políticas - do que às questões simbólicas e estéticas. Demonstrou que a produção artística 
não pode ser analisada isoladamente, já que não se explica sozinha e está intrinsicamen-
te ligada ao contexto socioeconômico em que foi estabelecida. Ao examinar as disputas 
envolvidas na produção e classificação das obras de arte, Bourdieu explicita seu conceito 
de campo, como um espaço de disputas e lutas, um lugar de negociação em que todos são 
agentes atuantes, em busca de lucro financeiro e mesmo simbólico; e esse espaço é estrutu-
rado com posições e mecanismos de funcionamentos altamente hierarquizados (BOURDIEU, 
1989; BOURDIEU, 1996; SILVA, 2010). Assim sendo, os campos são resultados de processos de 
diferenciação social, sustentados pelas relações de força - um jogo onde as regras são previa-
mente reconhecidas e aceitas - entre os agentes envolvidos no embate. Foi nessa concepção 
de campo que encontramos os alicerces para realizar a pesquisa que nos interessa, e é ela 
que explica porque o trabalho não pode se fundamentar apenas na análise da produção pro-
jetual, precisando olhar para além dessa materialidade, demandando o exame das condições 
de sua concepção, do contexto das encomendas, da situação social, política, econômica e 
cultural, não escapando daquelas relativas ao panorama profissional, do início do ensino au-
tônomo de arquitetura e urbanismo, da consolidação da profissão e de suas representações, 
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até de suas características individuais de mercado passando por suas formas de divulgação 
e de concessão de capital simbólico. 

Por ter sido paulistana a produção arquitetônica pela qual Duarte é valorizado, e por ter sido em 
São Paulo que sua atividade docente e acadêmica ganharam relevância, foi aí que recaiu prefe-
rencialmente o foco do trabalho. É fato que os anos paulistas são efetivamente os de maior des-
taque de sua carreira, mas como não pretendemos realizar um trabalho biográfico para preencher 
lacunas, e porque também não entendemos o percurso de vida como algo progressivo e regular, 
mas ao contrário, sempre delimitado e definido por muitas escolhas, descompassos e imposições, 
julgamos necessário retomar, mesmo que brevemente, os períodos anteriores do arquiteto para 
entrelaçar as histórias entre personagem e sociedade e alcançar a articulação desejada entre a 
experiência individual e coletiva. Nesse cruzamento de perspectivas, como veremos a seguir, 
destacaram-se a transição entre princípios acadêmicos para a assunção do ideário do movimento 
moderna, o início do ensino com as primeiras faculdades de arquitetura e urbanismo e das enti-
dades de representação e a conformação do campo disciplinar autônomo. 

RIO DE JANEIRO: FORMAÇÃO ACADÊMICA E URBANISMO
Nascido em 26 de novembro de 1906 no Rio de Janeiro, Hélio de Queiroz Duarte concluiu em 1930 o 
curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), pouco antes da reformulação curricular 
proposta por Lucio Costa, durante sua atuação como diretor dessa escola. Originária da antiga Academia 
Imperial de Belas Artes, 7 a ENBA foi criada em 1890. O curso de arquitetura foi se distinguindo dos 
demais cursos da escola a partir das primeira décadas do século XX, quando passou a incluir disciplinas 
que procuravam dotar seus estudantes de maior capacitação para o exercício da prática de projetos. E 
refletindo a maior habilitação científica desta nova grade, os formados desse curso passaram a poder 
associar o título de Engenheiro ao de Arquiteto, como foi o caso de Duarte. Apesar dessa assimilação de 
disciplinas técnicas - que conferiam maior cientificidade ao programa - parecer se contrapor ao padrão 
de universalidade e aos preceitos da boa composição e da busca pelo belo que prevalecia na academia, 
ela não se traduziu em uma substituição dos princípios clássicos norteadores da formação da ENBA. 
(UZEDA, 2006) 

O curso era então desenvolvido ao longo de seis anos, sendo os três últimos específicos da 
graduação em arquitetura, e tinha como premissa do ensino a transmissão de saberes atra-
vés de um mestre, um especialista, conhecedor das regras formais e dos estilos da arte e 
arquitetura acadêmicas, e os professores ensinavam aos alunos assim como tinha aprendido 
antes com seus mestres, fundamentados nos princípios da formação da École des Beaux-Arts 
de Paris. Entre 1915 e a reforma pedagógica realizada por Lúcio Costa em 1930, a grade de 
disciplinas e mestres do curso de arquitetura - realizado após os três primeiros anos de dis-
ciplinas gerais - da ENBA que configuraram a graduação de Duarte, foi a seguinte:

a. Primeiro ano: 

•	 Construção - Professor José Pereira da Graça Souto.

 7 Datada de 1826 no Rio de Janeiro, inaugurada por conta da Missão Artística Francesa, trazida por  
D. João VI ao Brasil em 1816.
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•	 Resistência dos materiais - Professor Heitor de Lyra e Silva

•	 Composição de Arquitetura - Professor Archimedes Memória

b. Segundo ano: 

•	 Legislação da Construção - Professor Diogo Chalréo.

•	 Geometria Descritiva Aplicada e Topografia - Professor Álvaro José Rodrigues

•	 História e Teoria da Arquitetura - Professor Adolfo Morales de los Rios

•	 Composição de Arquitetura - Professor Archimedes Memória

c. Terceiro ano: 

•	 Composição de Arquitetura - Professor Archimedes Memória.

Ao final do curso era realizado o tradicional Salão de Belas Artes, quando eram expostos traba-
lhos dos formandos daquele ano, que concorriam entre si por medalhas e prêmios, sendo que o 
aluno que alcançasse maior destaque ganhava uma viagem para a Europa. Duarte concluiu sua 
graduação em 1930 ganhando a medalha de prata. Formaram-se também naquele ano os colegas: 
Annibal Martins Ferreira, Carlos Claudio da Silva Costa, Hugo Mamede, José Veríssimo de Sá, Tupy 
Brack, Frederico Faro Filho e Vitor Traldler, este último o ganhador grande medalha de ouro do 
seção de arquitetura, sendo o vencedor da viagem de outro curso, o pintor Cadmo Fausto.

Publicação com nomes e prêmios dos formandos de 1930. Fonte: 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 abr. 1931. Disponível em: <ht-
tps://goo.gl/WduXsb>. Acesso em 21 jan. 2017.
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Recém-formado, o arquiteto se casou no princípio de 1931 com Laís Lestayo Romariz, que foi 
sua companheira durante toda a vida. Não se sabe a data precisa em que Hélio Duarte começou 
a trabalhar no escritório de Nestor Egydio Figueiredo, mas ele foi citado em um artigo publi-
cado julho de 1932 no jornal A Noite na lista dos profissionais que trabalhavam nos planos de 
remodelação urbana do Recife (1930) e de João Pessoa e Cabedello (1932) com aquele arqui-

teto; um indício de que sua contra-
tação deve ter se dado logo após a 
conclusão de sua graduação. 

Pernambucano, formado pela ENBA 
em 1917, o arquiteto Nestor de Fi-
gueiredo (1893 - 1973) foi um dos 
profissionais mais envolvidos na 
campanha neocolonial no Rio de 
Janeiro, encabeçada pelo médico 
José Marianno Carneiro da Cunha 
Filho, de quem recebeu patrocínio 
para uma viagem pelas cidades his-
tóricas de Minas Gerais.  A adesão 
ao neocolonial evidencia seu en-
gajamento no projeto de constru-
ção de uma identidade nacional, 
já que aquela era considerada uma 
linguagem arquitetônica capaz de 
traduzir na forma material a cul-
tura brasileira. Mas Figueiredo foi 
uma figura ainda mais importante 
por sua incansável participação nos 
embates sobre arquitetura e ur-
banismo e por sua colaboração na 
configuração do campo profissio-
nal no Brasil. Além de sua atuação 
através da imprensa, com uma alta 
frequência de publicações tanto em 
veículos diários quanto periódicos 
especializados, o arquiteto esteve 

por mais de uma década profundamente  envolvido com os órgãos de representação  de 
classe,8 que começavam a se constituir naquele momento, e foram parte importante da or-
ganização e conformação do campo disciplinar (TRAJANO FILHO, 2013). 

Foi em 1930, no IV Congresso Pan-americano de Arquitetos no Rio de Janeiro, que Figueiredo apresen-
tou um plano para remodelação urbana do Recife, premiado ao final do evento. A primeira repercussão 

Artigo sobre os planos urbanos de autoria de Nestor Figueire-
do, com o nome de Hélio Duarte na equipe. Fonte: A Noite, Rio 
de Janeiro, 22 jul. 1932. Disponível em: <https://goo.gl/KqS9Ry>. 
Acesso em 21 jan. 2017.

8 Figueiredo foi presidente do Instituto Central de Arquitetos entre 1930 e 1932 e do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil (IAB) de 1936 a 1943.
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dessa láurea foi o convite feito ao arquiteto pelo prefeito Lauro Costa, para elaborar um plano efetivo 
para a capital pernambucana. Nos anos que se seguem, Figueiredo desenvolveu projetos não só para 
Recife, João Pessoa e Cabedelo, mas também para Campina Grande, Fortaleza, Teresina, Brejo de Freitas 
e Salgado. É de se supor que o alargamento da atuação profissional do arquiteto deve ter sido motivada 
pela efervescência no âmbito da cultura urbanística, que crescia desde as primeiras décadas do século 
XX, com os planos de remodelação ou de expansão realizados para diversas capitais e importantes ci-
dades brasileiras e nos quais se tornaram conhecidos muitos nomes de profissionais nacionais e estran-
geiros, como Alfred Agache - de quem Figueiredo aparece como colaborador na remodelação do então 
Distrito Federal e  que nitidamente  serviu de inspiração  para seus projetos urbanos -, Attílio Correia 
Lima, Armando de Godoy, Lincoln Continentino, Arnaldo Gladosch, Prestes Maia, Robert Moses, entre 
outros. (LEME, 1990; TRAJANO FILHO, 2013) 

Contrariamente a preferência da historiografia, na qual tem destaque o projeto para Recife, o 
trabalho de Trajano Filho (2013) analisa o projeto do escritório de Nestor de Figueiredo para a 
cidade de João Pessoa por ter sido o único levado a cabo. O plano urbano em questão, permitiu 
traçar paralelos e verificar as relações do ideário de Figueiredo com o cabedal teórico e proje-
tual urbanístico que lhe foi contemporâneo,  tanto internacional quanto aquele que estava se 
configurando por aqui, do qual foi um dos principais personagens e contribuintes. A equipe 
era constituída por Leonidas Vargas Dantas, Hélio Duarte, Dante Jorge de Albuquerque e Eddy 
Friedmann; e, apesar não pretendermos nos aprofundar o estudo dos projetos, vale destacar 
que o plano urbano para João Pessoa, assim como os demais idealizados por Figueiredo, estava 
fundamentado em princípios de funcionalidade, higiene, tráfego e estética urbana. Apesar do 
arquiteto procurar embasar os projetos em questões funcionais, os projetos permitem entrever 
que sua preocupação esteve sempre mais centralizada em atender critérios de ordem formal, 
especialmente em dotar os planos de um caráter monumental. Além disso, algumas das soluções 
propostas, notadamente nos parâmetros de zoneamento e na eleição das hierarquias viárias, in-
dicam que além dos interesses estéticos e formais, os planos estavam sujeitos ao atendimento de 
fatores de ordem financeira, especialmente da demanda por rentabilidade econômica. Também é 
notável que o urbanista evitava o enfrentamento de algumas questões urbanas mais intrincadas 
e complexas - e já bem expressivas na década de 1930 - como as de infraestrutura urbana e de 
habitação social. 

Centro cívico 
proposto como 
coroamento final 
da principal pa-
rkway projetada na 
área de expansão 
de João Pessoa. 
Fonte: TRAJANO 
FILHO, 2013, p. 112.
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Hélio Duarte também não passou ileso à efervescência da cultura urbanística, e sua opção 
por trabalhar com Figueiredo indica o seu interesse pela matéria. Foi por meio da experi-
ência no escritório de Figueiredo que Duarte pode se embrenhar por novas veredas profis-
sionais, já que o urbanismo se tratava de uma disciplina relativamente nova e ainda não 
ministrada nas escolas de arquitetura, sendo oferecida apenas nas escolas de engenharia. 
É certo que para além desse incremento na experiência profissional, a passagem pelo es-
critório de Nestor de Figueiredo deixou outras profundas marcas no jovem profissional. Por 
ser um dos arquitetos mais atuantes nos debates sobre o fortalecimento de uma identidade 
nacional e de uma arquitetura que a representasse, Figueiredo era, como destacamos antes, 
reconhecido por suas reflexões e seu engajamento nos debates acerca da profissão e de seu 
exercício no Brasil, áreas nas quais Duarte seria depois também muito atuante. 

Durante o período de trabalho no escritório de Nestor de Figueiredo, repercutia no Brasil, mais ain-
da no Rio de Janeiro, a reforma pedagógica na ENBA levada a cabo por Lúcio Costa em 1931, que 
amplificou e inflamou os debates e as muitas disputas no campo, especialmente entre os apoiado-
res dos princípios acadêmicos e os que assumiram os conceitos da vanguarda moderna.  É possível 
que Duarte, sendo recém formado naquela escola e profissional atuante no distrito federal, foi 
partícipe dessas discussões e contentas, apesar de não existirem indicações de aproximação entre o 
arquiteto e a arquitetura moderna em todo seu período de atuação profissional no Rio de Janeiro. 
Nossa pesquisa constatou, entretanto, que isso só não deve ter ocorrido pelas circunstâncias em 
que atuou, sempre como funcionário, uma vez que logo mais a frente, assim que se transfere para 
Salvador, quando realizaria seus primeiros projetos solo, já estariam presentes em todos os vieses 
de sua atuação profissional as questões, debates e princípios da arquitetura moderna.9

Foi também no final dos anos 1920 e durante a década de 1930 que acontecem reformas do 
ensino inspiradas na pedagogia da Escola Nova, e as primeiras tentativas de implantação 
de um sistema nacional de educação, incluindo a realizada por Anísio Teixeira, quando a 
frente da Secretaria da Educação do governo Vargas. Tratava-se, portanto, de um período de 
profundas mudanças e muitos embates, um contexto bastante complexo e que repercutiu 
fortemente nas ideias e atuações de Hélio Duarte. 

BAHIA: EXPERIMENTAÇÃO, AMADURECIMENTO E INÍCIO DA 
CARREIRA DOCENTE
Em 1934, Hélio Duarte foi aprovado para o cargo de engenheiro-condutor de obras do Banco Hipote-
cário Lar Brasileiro, desligando-se do escritório de Figueiredo. O banco, como outras instituições simi-
lares do período, atendia majoritariamente o setor imobiliário, financiando a construção de diversos 
edifícios. Na filial de Salvador, o diretor técnico responsável pelos financiamentos era Leonardo Mario 

9 Em 1936, assim que Duarte aporta em terras baianas, é convidado para realizar uma palestra na Es-
cola de Belas Artes de Salvador, com o título “As Idéias de Le Corbusier e André Lurçat”. A palestra 
não foi localizada, mas é citada em na Revista Tecnica, como veremos mais a frente. 



29

Caricchio,10 responsável pela indicação de Hélio Duarte a Carlos Costa Pinto Filho,11 principal acionista 
da Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções. Costa Pinto  estava precisando do apoio de 
um bom arquiteto para projetar os detalhes - especialmente os de caixilharia - do Edifício Oceania 
(1930-1942), que estava sendo construindo em Salvador com subsídio do referido banco. A indicação 
ensejou a despedida de Duarte do Rio de Janeiro - para onde não retornaria mais - e deu início a uma 
jornada peregrina, aportando primeiramente em Salvador, na Bahia, de onde depois partiria para se 
fixar na cidade de São Paulo, passando os últimos anos de vida em Santos. 

O Edifício Oceania teve sua construção iniciada na década de 1930, mas só foi inaugurado em 
1942, período marcado pela segunda guerra mundial que prejudicou a circulação de mercadorias, 
tendo o mercado brasileiro sofrido com a falta de diversos materiais, e em especial essa obra, uma 
vez que foi toda realizada com insumos importados. O edifício foi construído em concreto arma-
do e tem 12 pavimentos com uma planta de formato quadrado, organizada de forma que todos 
os apartamentos tivessem uma vista para o mar.  O Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural 
da Bahia (IPAC), que tombou o edifício com bem material do estado em 2008, assim o define: 

Em plena Segunda Guerra Mundial, a Companhia Brasileira Imobiliária de Constru-
ção S.A. decidiu realizar( ...), um projeto inovador em conceito de residência, ar-
quitetura e construção civil em frente ao Farol da Barra. O Oceania trouxe a moder-
nidade e a elegância das edificações dos anos 40 de Copacabana, na Cidade do Rio 
de Janeiro. O primeiro edifício residencial de grande porte da Bahia, no emergente 
bairro da Barra, escolhido pelas famílias em ascensão econômica, transformou-
-se em marco na construção baiana (IPAC, 2008, disponível em: <https://goo.gl/
b9W2LW> Acesso em: 12 fev. 2017).

O Edifício Oceania somente conseguiu licença para sua obra através de um artificio, locan-
do o endereço principal na Rua Almirante Marques de Leão, que ainda não tinha gabarito 

10 Pai de Hernane Caricchio, que foi um dos principais responsáveis pela criação da Revista Tecnica , 
uma publicação bimestral produzida em Salvador de 1940 a 1956 pelo orgão oficial do sindicado dos 
engenheiros da Bahia. Uma revista especializada produzida por e para engenheiros, arquitetos e cons-
trutores e que, como o próprio nome adianta, tinha um enfoque nas questões técnicas. Informação 
coletada em entrevista concedida pelo arquiteto Walter Gordilho à Saulo Phon Costa Grimaldi, quando 
este realizou uma pesquisa de iniciação científica pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade Federal da Bahia, orientada pela prof. Dra. Anna Beatriz Ayroza Galvão, com apoio do CNPq. 
Esse material foi localizado por indicação da própria Profa. Dra. Anna Galvão no DOCOMOMO de 
Salvador. 
11 Carlos Costa Pinto Filho, era filho adotivo do maior colecionador de arte da Bahia, um apreciador da arte e 
arquiteturas modernas. Ver AZEVERDO, Paulo Ormindo de, Crise e modernização, a arquitetura dos anos 
30 em Salvador, in SEGAWA, Hugo, Arquiteturas no Brasil. Anos 80. São Paulo, Projeto, 1988.

Foto da Avenida Oceânica já pavimentada 
na década de 1930, anterior a construção do  
Edifício Oceania, com Farol da Barra ao fun-
do.  Fonte: Site Salvador Antiga. Disponível 
em: <https://goo.gl/JPZJAl>. Acesso em: 09 
set. 2016.
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estabelecido, uma vez que ultrapassa - até hoje - a legislação determinada para a Avenida 
Oceânica  (apesar de ter sido esta que lhe inspirou o nome), que limita a altura das edifica-
ção a 3 ou 4 pavimentos, dependendo das características do lote. 

A falta de instrumentos legais para planejamento e controle urbano, como no caso acima, revela o 
contexto de Salvador quando da chegada de Hélio Duarte. A cidade havia passado por uma reforma 
urbana empreendida na década de 1910 pelo governador José Joaquim Seabra12 , pela conjugação 
de um desejo de alteração dos aspectos coloniais da cidade com o fato de existir algum capital 
excedente - proveniente da exportação do cacau, principalmente - para realizá-las (NASCIMENTO, 
2014).  Vale relembrar que Salvador começa a viver, especialmente pela questão econômica,  uma 
recuperação mais efetiva da perda do status de capital federal, ao mesmo tempo que o Rio de Ja-
neiro se afirmava como modelo de cidade moderna, justamente pelas reformas urbanas que levava 
a efeito. 

Esse processo de renovação em Salvador se deu em áreas pontuais, sem demonstrar intenção de uma 
ação em escala mais ampla ou mesmo de realização de um plano que abrangesse toda a área urbana. 
Entre as ações efetivadas, destacaram-se a ampliação de vias na parte alta da cidade e o alargamento 
da principal rua, hoje Avenida Sete - contabilizando a perda ou desfiguração de parcela considerável do 

Foto tirada do Farol da Barra olhando 
acesso principal do Edifício Oceana e a 
Avenida Oceânica na lateral direita - apro-
ximadamente década de 1950 -  onde é 
possível verificar a grande diferença de ga-
barito. Fonte: Site Salvador Antiga. Dispo-
nível em: <https://goo.gl/JPZJAl>. Acesso 
em: 09 set. 2016

12 Seabra tomou posse em 1912, antes havia sido deputado federal (1897) e Ministro de Estado do governo de 
Hermes da Fonseca (1902). 

Detalhes das varandas e caixilhria dos 
pavimentos residenciais.                        
Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA 
CONSTRUTORA, s.d., s.p.
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patrimônio colonial - e conquistas de novas áreas ao sul da cidade e na área do porto, onde foi realizado 
um aterro para viabilizar o acréscimo fundiário. Na segunda gestão de Seabra, iniciada em 1920, a inter-
venção de destaque é a construção do Elevador Lacerda que, inaugurado em 1930, promove uma pronta 
e facilitada ligação vertical entre a cidade alta e a baixa. Somente em 1935, já no período Getulista, seria 
constituída uma Comissão Central para o Plano da Cidade de Salvador para a realização de um projeto de 
urbanização da cidade; do qual Duarte, seja como professor, debatendo em sala de aula, ou através da 
publicação de artigos, não se isentará em participar. 

Mas fato é que ao se mudar para Salvador, e por esta se mostrar uma cidade carente da atuação pro-
fissional de arquitetos, urbanistas e engenheiros; Hélio Duarte encontra um contexto bem diferente 
daquele do Rio de Janeiro, e se o panorama era de grandes desafios também era de campo fértil, 
com muitas oportunidades de trabalho e de aprendizado para o jovem arquiteto. E, efetivamente, em 
1938, não muito depois de se transferir para Salvador pelo Banco (1936), Duarte é contratado pelo 
próprio Carlos Costa Pinto Filho para trabalhar na sua construtora, onde teria a oportunidade de re-
alizar seus próprios projetos e liberdade de experimentar novas soluções e linguagem arquitetônicas. 

Além da atividade profissional, os vínculos com engenheiro Leonardo Mario Caricchio possibilitaram 
a Helio Duarte a participação na Revista Tecnica. Criada nos anos 1940 pelo filho de Caricchio, Henri-
que, a revista bimestral circulou até 1956, sendo produzida pelo sindicado dos engenheiros da Bahia. 
Duarte foi redator de arquitetura de 1940 a 1942, por isso a revista se tornou uma fonte primordial 
para o levantamento da produção e atução do arquiteto carioca em Salvador, da mesma forma que o 
catálogo das obras realizados pela Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções.

Foto dos portões e caixilhos do acesso ao 
pavimento térreo do edifício pela Av. Oceânica. 
Fonte: Foto da autora, out. 2015.

Foto do edifício Oceania realizada de dentro do Forte da 
Barra. Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA CONSTRUTORA, 
s.d., s.p.
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O que se pode verificar nos primeiros projetos e obras de autoria individual de Hélio Duarte, 
como se verá, é a sua transição para a linguagem moderna, algo comum na carreira de outros 
tantos profissionais do período, como Rino Levi ou Affonso Eduardo Reidy, por exemplo. 
(ANELLI, GUERRA, KON, 2001; BONDUKI, 1999). Nos diversos projetos residenciais que re-
alizou, assim como os realizados para o Edifício Braulio Xavier 13,  a Escola de Puericultura 
“Raymundo Pereira de Magalhães”,14 o Edifício Chadler 15  e para o Teatro Municipal da cidade 
de Salvador,16 o que se observa é uma arquitetura que congraga dois parâmetros diversos. A 
própria residência que desenhou e construiu para sua família em Salvador, demonstra que a 
assunção dos princípios modernos não se deu através de uma ruptura radical, mas sim por 
meio de um caminho sinuoso, com muitas tentativas, ensaios, idas e vindas. Nestas primei-
ras experimentações, é possível verificar traços característicos do expressionismo alemão, 
da arquitetura da Bauhaus, não sendo ainda predominante arquitetura moderna de matriz 
corbusiana, que marcaria a sua obra 17, bem como a da arquitetura brasileira que encontraria 
amplo reconhecimento internacional a partir dos anos 1940. (LIERNUR, 2010; TINEM, 2002; 
MARTINS, 1987) 

O catálogo da construtora não informava a autoria dos projetos, mas é de se aventar que gran-
de parte tenha sido projeto de seu arquiteto-chefe, Hélio Duarte, ou ao menos tenha passado 
pelo seu crivo. E se a Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções foi a empresa que teria 
destaque no mercado soteropolitano de construção e incorporação pela primazia de realizar e 

13 O Primeiro Prédio de Apartamentos em Condomínio na Bahia, Revista Tecnica, Salvador, n. 1, agos-
to/setembro 1940, s.p.
14 Escola de Puericultura: Raymundo Pereira de Magalhães. Revista Tecnica, Salvador, n. 2, outubro/
novembro 1940, s.p. 
15 Edifício Chadler. Revista Tecnica, Salvador, n.5, julho/agosto 1941, s.p.. 
16 Teatro Municipal Cidade do Salvador. Revista Tecnica, Salvador, abr/maio 1944, s.p.
17 Em depoimento do arquiteto Helio Duarte a Euler Sandeville Júnior, em 1985, o mesmo admite a 
influência de Le Corbusier e o entusiasmo pela sua filosofia. Ver  DUARTE, Helio. Escolas Classes 
Escola Parque; TAKIYA, André (Org.). 2 edição ampliada, São Paulo: FAU/USP, 2009. 

Artigo escrito pelo próprio Hélio Duarte sobre o projeto do edifício 
Braulio Xavier. Fonte: REVISTA TECNICA, n.1, ago/set. 1940, s.p.
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Detalhe da fachada e interior de um apartamento do edifício 
Braulio Xavier. Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA CONSTRU-
TORA, s.d., s.p.

Fotos selecionadas 
pelo arquiteto para 
o artigo sobre o 
Edifício Braulio Xavier, 
com suas respecti-
vas legendas. Notar 
varandas e balcões 
com extremidadade 
curvas, movimentando 
o volume prismático e 
suavizando a auste-
ridade das fachadas.  
Fonte: Revista Tecni-
ca, edição n. 1, agosto/
setembro 1940, s.p.

Anunciado como o 
primeiro projeto de 
apartamentos em 
condomínio da Bahia 
(1939), a fachada do 
edifício é marcada 
pela ausência de 
ornamentos e pelas 
grandes varandas 
lineares em balanço, 
muito semelhantes as 
do Edifício Oceania. 
Fonte: CATÁLOGO 
COMPANHIA CONS-
TRUTORA, s.d., s.p. 
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18 Como ficou conhecida a arquitetura moderna dita funcionalista, de raiz universalista e livre de 
adornos do começo do século XX,  especialmente influenciada pela Bauhaus e por Le Corbusier. 
Ver: CURTIS, William J. R. Arquitetura Moderna desde 1900. São Paulo: Bookman, 2008. COHEN, 
Jean-Louis. O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial. São Paulo : Cosac Naify, 2013.

Casa de Hélio Duarte em 
Salvador ficava na região 
da Barra e tem caracterís-
ticas neocoloniais, como 
o telhado tradicional e 
pequenas cobertudas nas 
janelas, aproximando-se 
do desenho dos balcões 
coloniais. Fonte: CATÁ-
LOGO COMPANHIA 
CONSTRUTORA, s.d., s.p. 

Interior da residência do arquiteto com aberturas em arco, lumi-
nárias e mobiliário seguem a linguagem exterior da edificação. 
Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA CONSTRUTORA, s.d., s.p.

Área externa da residência de Hélio Duar-
te, fonte e estátua marcam a linguagem do 
pátio, em consonância com o restante da 
casa.  Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA 
CONSTRUTORA, s.d., s.p.

promover a arquitetura moderna (SEGAWA, 1998), dentre as residências expostas no seu catá-
logo - incluindo a do arquiteto e do engenheiro proprietário da construtora - salta aos olhos 
a alternância entre casas de linguagem neocolonial ou missões e as que seguem os princípios 
modernos, comprovando que esse não foi um caminho retílinio. Enquanto na residência do ar-
quiteto predomina uma linguagem neocolonial, no projeto da casa de Carlos Costa P. de Pinho 
- proprietário da Cia. Brasileira Construtora - é marcante a influência do International Style 18 
e das edificações que Warchavchik realizou em São Paulo na década de 1920 - vale lembrar que 
Duarte deve ter conhecido Warchavchik ainda no Rio de Janeiro, em 1931 quando este foi pro-
fessor da Escola Nacional de Belas Artes, a convite do então diretor Lucio Costa. (LIRA, 2008)

Os desafios colocados pelos novos programas, assim como as imposições e/ou liberdades dadas 
pela clientela foram determinantes das transformações pelas quais passava a arquitetura na-
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quele momento, como se vê nos projetos residenciais e como o próprio Duarte expôs nos textos 
realizados para a Revista Tecnica, como no caso do artigo do Edifício Braulio Xavier. Apesar 

do arquiteto, em geral, destacar as soluções projetuais como respostas funcionais às questões 
impostas pelo programa, é possível constatar em vários desses projetos um esforço, nem sem-
pre muito feliz, pela ortogonalidade dos espaços e por certos resultados formais. A questão, 
na verdade, estava menos na ortogonalidade e mais na composição por meio da justaposição 
de espaços de formas geométricas puras, na organização dos ambientes em formatos bem de-
finidos. Em vários dos projetos de Duarte desse período, entretanto, a geometria irregular dos 
lotes impunha limites à pureza desejada pelo arquiteto, o que explica os produtos finais nem 
sempre bem resolvidos. É possível verificar que alguns princípios acadêmicos, como composi-
ção, harmonia e ordem ainda estavam presentes, demonstrando que o arquiteto, mesmo que 
desse preferência às respostas funcionais, não havia abandonado totalmente o entendimento 

Edificação em linguagem moderna. Fonte: CATÁLOGO COMPA-
NHIA CONSTRUTORA, s.d., s.p.

Residência com características “mis-
sões”. Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA 
CONSTRUTORA, s.d., s.p.

Na residência do proprietário da construtora, linhas da vanguar-
da modernista. Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA CONSTRU-
TORA, s.d., s.p.

Interior com detalhes arquitetônicos, mo-
biliário e obras de arte modernos. Fonte: 
CATÁLOGO COMPANHIA CONSTRU-
TORA, s.d., s.p.
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da arquitetura como expressão simbólica e artística, e ainda exercitava uma nova metodologia 
projetual e construtivam, mantendo a referência do sistema acadêmico.  Vale pontuar também 
que, as diferenças entre projetos mais acadêmicos ou mais próximos da vanguarda moderna 
reside também na diferença de relação entre arquitetura e engenharia, entre estrutura e ve-
dação, a exploração desse conceito fundamental também mudou sensivelmente ao longo desse 
período da carreira de Duarte.  

Hélio Duarte também iniciou sua carreira docente em Salvador. Lá lecionou Composição de Ar-
quitetura para o terceiro e quarto anos da Escola de Belas Artes de Salvador. Ingressou em 
1938 a convite dos próprios estudantes,que tinham tido contato com a produção da vanguarda 

Escola de Puericultura, lote de formato irregular exigiu maior esforço do arquiteto na organização dos espa-
ços exigidos pelo programa. Fonte: Revista Tecnica, Salvador, n. 2, outubro/novembro 1940, s.p. 

 Escola de Pueri-
cultura, construída 
em um lote de 
esquina em locali-
zação privilegiada, 
na Av. Sete com a 
Av. Campo Grande. 
Fonte: CATÁLO-
GO COMPANHIA 
CONSTRUTORA, 
s.d., s.p.



37

Escola de Puericultura. A circulação interna ficou adstrita ao pá-
tio central, cujo vazio garantia a entrada de luz natural e permitia 
a comunicação visual entre os dois pavimentos. Fonte: CATÁLO-
GO COMPANHIA CONSTRUTORA, s.d., s.p.

Escola de Puericultura. Segundo pavimento. Fonte: CATÁLOGO 
COMPANHIA CONSTRUTORA, s.d., s.p.

Edifício Chile, uso comercial, onde ficava 
a sede da Cia. Brasileira de Construções. 
Essa foto foi usada diversas vezes e por 
várias empresas para propaganda de seus 
serviços e/ou de materiais à venda.  Fon-
te: Revista Tecnica, Salvador, n. 3, janeiro/
fevereiro,1940, s.p.

Edifício Chadler é o primeiro projeto de 
uso misto do arquiteto. Fachada livre de 
ornamentação é marcada pelos caixilhos 
com venezianas para controle da inso-
lação, uma solução inovadora bastante 
utilizada nos projetos dessa época - assim 
como os brises - mas ainda uma novidade 
na Bahia. Uma única janela diferente no 
último andar indica um programa diferen-
te nesse pavimento. Fonte: Revista Tecni-
ca, Salvador, n. 5, julho/agosto,1941, s.p.
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Edifício Chadler. Foto selecionada para di-
versas propagandas, destaca o contraste 
entre o prédio e as edificações ecléticas 
que lhe cercam. É possível verificar recuo 
lateral na porção central do edifício, com 
as aberturas do corredor da circulação 
horizontal. Fonte: Revista Tecnica, Salva-
dor, n. 5, julho/agosto,1941, s.p.

Corredor de circulação horizontal dos 
pavimentos é alimentado por iluminação 
natural, uma solução ainda pouco - talvez 
até inaugural - adotada nos edifícios em 
Salvador. Fonte: Revista Tecnica, Salvador, 
n. 5, julho/agosto,1941, s.p.

Plantas do Edifício Chadler. O lote no meio da quadra também tem formato irregular e, apesar de ainda de-
monstrando um esforço pelos espaços geometrizados, já apresenta soluções com outra lógica de resolução que 
aquela aplicada nos projetos anteriores. Notar recuos para iluminação e ventilação laterais e duto de para tubu-
lações no vazio esquerdo. Pavimento térreo ocupado por loja comercial e pelo acesso aos demais pavimentos 
- a locação do acesso na região mais irregular do lote garantiu maior ortogonalidade na organização dos demais 
espaços. Salas de escritório são o programa do primeiro ao quarto pavimento e três apartamentos ocupam o 
último andar. Fonte: Revista Tecnica, Salvador, n. 5, julho/agosto,1941, s.p.
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Vista do pavimento térreo do edifício Chandler, acesso e vitrines 
da loja Chindler & Adler. É provável que em Salvador, como 
ocorreu nessa época em outras capitais do país, a legislação 
determinasse a implantação nos limites do lote e acabamento 
nobre no térreo. Fonte: Revista Tecnica, Salvador, n. 5, julho/
agosto,1941, s.p.

O projeto do IBIT é de 1942 e inicialmente 
foi construído apenas o pavimento térreo. 
Em um lote de esquina, o projeto é resul-
tado da estreita parceria que se estabe-
leceu entre arquiteto e cliente, o Dr. José 
Silveira. Fonte: CATÁLOGO COMPANHIA 
CONSTRUTORA, s.d., s.p.

Projeto do Instituto Brasileiro para a 
investigação da Tuberculose (IBIT), cujo 
programa era composto de áreas de 
atendimento, ensino e pesquisa sobre a 
tuberculose. As soluções encontradas 
demonstram a maturação do profissional 
e garantiram que o instituto funcionasse 
por mais de 60 anos sem necessidades de 
adequações.  Fonte: CATÁLOGO COM-
PANHIA CONSTRUTORA, s.d., s.p.

Já em São Paulo, Duarte é convidado a 
realizar o projeto de ampliação do IBIT, 
quando também inseriu brises na maior 
fachada. Essa alteração parece ter tido 
motivação formalista (como veremos, o 
arquiteto estava usando essa solução 
em quase todos os projetos que realizou 
depois que chegou em São Paulo), já que 
tempos depois as proteções foram consi-
deradas desencessárias e removidas para 
liberar a vista. Fonte: GRIMALDI (2000)
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moderna, especialmente através de revistas especializadas, e estavam insatisfeitos com a orien-
tação acadêmica da escola. Sua atividade docente, portanto, começou de forma não oficial, pro-
vavelmente animada pela palestra As Ideias de Le Corbusier e André Lurçat proferida em 1936 à 
convite do diretório acadêmico da escola, tendo sido contratado oficialmente em 1940. Segundo 
os alunos, Duarte era um professor diferenciado dos demais, pois valorizava mais a prática que a 
teoria, preferia orientar à doutrinar.19 Nas palavras de seu aluno, Walter Gordilho:

Ele trazia uma orientação já modernizada da arquitetura. O pessoal queria começar 
o projeto pela fachada e depois adaptar ao plano. Então ele mostrou a importância 
do plano para depois dar como consequência a fachada. Há aí uma inversão total de 
valores (...) entender a fachada como consequência da execução do plano. 

(...) Ele ia lá para a sala de prancheta do diretório, ia de prancheta em prancheta orien-
tando, explicando. Isso criou um elo entre o orientador e o aluno. (GORDILHO, 2000) 

Uma das revistas importantes na propagação da arquitetura moderna na Bahia foi, como se 
mostrou, a Revista Tecnica, por meio da qual foi possível recuperar os projetos realizados 
por Duarte em Salvador. Mas a revista nos serviu também como fonte para verificar o início 
da experiência docente do arquiteto, do seu ideário sobre o ensino e sobre o campo profis-
sional. Até então, em todos os registros, Duarte se apresentava como Engenheiro-Arquiteto, 
mas na Revista Tecnica escolheu a titulação de Professor-Arquiteto. Essa escolha ganha des-
taque quando lembramos que a revista era uma publicação especializada ligada ao sindicato 
de engenheiros da Bahia e, nesse sentido, concluímos que Duarte procurou se distinguir do 
grupo majoritário daquele meio, justificando sua escolha por ser redator de arquitetura e 
demonstrando o expressivo valor da atividade docente. 

O interesse de Duarte no ensino de arquitetura assim como sua colaboração para pensar o mesmo 
e o próprio campo disciplinar ficam nítidos em diversos números e artigos da revista. Na edi-

Contracapa da Revista Técnica apre-
sentando seus redatores. Fonte: Revista 
Tecnica, Salvador, n. 2, outubro/novem-
bro,1940, s.p.

19 Dados coletados em entrevista com Walter Gordilho realizada por Saulo Pithon Grimaldi durante 
a realização de pesquisa de iniciação científica: Hélio Duarte na Bahia. 2000. Iniciação Científica. 
Faculdade de Arquitetura Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Orientadora Profa. Dra. Anna Beatriz Ayroza Galvao.
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ção de janeiro/fevereiro de 1941, Duarte publica o artigo “Arquitetura na Bahia. A escola, sua 
evolução e situação atual”, no qual discorre sobre o que acredita ser a função do arquiteto na 
sociedade contemporânea, enfatizando que a arquitetura deve ter como prioridade responder às 
questões utilitárias, sempre se apropriando dos meios técnicos mais inovadores disponíveis. Para 
realizar seu destino, diz Duarte, a arquitetura demanda profissionais arrojados, aptos para colo-
car em prática as mais modernas técnicas e saber utilizar os materiais mais atuais, profissionais 
estes que só muitas e boas escolas de arquitetura poderiam oferecer. Seu discurso tem relação 
com as acirradas disputas do campo, já que se dispõe a definir e especificar um saber técnico 
exclusivo da arquitetura e também destaca a importância das faculdades autônomas para gerar 
profissionais melhor preparados. Ao mesmo tempo, nos informa que ao longo dos 63 anos de 
existência da Escola de Belas Artes de Salvador até 1941 tinha formado apenas 30 arquitetos. Da 

Exercício realizado por aluno publicado na revista pelo arquiteto. Fonte: Revista Tecnica, Salvador, n. 4, maio/
junho, 1941, s.p.

média anual de 33 diplomados no estado, a proporção era de: 14 engenheiros para 7 agrônomos e 
apenas 0,5 arquiteto. São dados que falam por si e demonstram as dificuldades enfrentadas pelos 
arquitetos naquele momento, as quais justificariam acordos e explicariam as concessões feitas 
pelos profissionais da área em relação aos contratantes, colegas e clientes. 

Como vimos, o início da carreira independente do arquiteto se deu através da Companhia Construtora 
em Salvador, portanto, na iniciativa privada. Vale destacar que essa situação se contrapõe àquela de-
fendida pela historiografia, de que os arquitetos paulistas eram majoritariamente vinculados ao mer-
cado  imobiliário enquanto os profissionais cariocas se dedicavam à funções públicas, atuando junto 
ao Estado. Nesse sentido, também salientamos que a experiência soteropolitana de Duarte explicita a 
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importância do mercado imobiliário e das estratégias de verticalização na disseminação da arquitetura 
moderna no país. 

SÃO PAULO: MODERNO E EDUCADOR
Por volta de meados dos anos 1940, Carlos Costa decide abrir um escritório da Cia. Brasileira 
Construtora em São Paulo sob a tutela de Hélio Duarte. Há indícios, nos materiais localizados 
em Salvador, de que foi o próprio arquiteto, em busca de novas oportunidades de trabalho e 
de melhores resultados financeiros, que estimulou o construtor a planejar a nova filial. Fato 
é que Duarte se muda com a família para a capital paulista em 1944, mas seus laços com a 
Bahia sobreviveriam à distância por algum tempo ainda, sendo contratado para realizar a 
ampliação do IBIT, como citamos mais acima, mas também projetaria em Salvador a Associa-
ção Baiana de Imprensa, com Abelardo de Souza e Zenon Lotufo, e a Escola Parque Escolas 
Classes para Anísio Teixeira, com Diógenes Rebouças, como veremos adiante. Recém chegado 
em São Paulo, Duarte produz pela Cia. Brasileira Construtora um conjunto de quatro sobra-
dos (residências unifamiliares) com linguagem moderna,  já mais amadurecido pelas expe-
riências pregressas na Bahia, o arquiteto mostra maior controle e domínio dos princípios 
daquela vanguarda 20, e seus desenhos apresentam-se muito mais próximos da arquitetura 
nacional, de matiz corbusiana, que seria caracterizada como escola carioca. Como resultado, 
o conjunto foi um sucesso de vendas e alcançou ampla projeção, sendo posteriormente pu-
blicado na Revista Acrópole.21

Na vista do pátio e fachada da rua, a linguagem moderna de matriz corbusiana, reconhecida como mais mar-
cante da arquitetura carioca. Fonte: Revista Acrópole, n. 8 , abr. 1946, p. 330.

20 Projeto arquivado na biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
21 Revista Acrópole, São Paulo, ano 8, n. 96, p. 330-331, abril /1946. 
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O amadurecimento 
do arquiteto trans-
parece nas solu-
ções em planta. A 
inversão do progra-
ma, com áreas de 
serviço na frente e 
ambientes sociais 
voltados para um 
pátio ajardinado 
resolvem de forma 
muito eficiente o 
programa, garantin-
do luminosidade, 
ventilação direta 
e aprazibilidade a 
todos os ambien-
tes. A distribuição 
assim como a assi-
milação de curvas 
à geometria da 
edificação permi-
tem volumetrias 
e jogos de massas 
mais interessan-
tes. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 8 , abr. 
1946, p. 330.

Vistas de um outro sobrado do conjunto. Fonte: Revista Acrópole, n. 8 , abr. 1946, p. 331.
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Em meados de 1946, em paralelo com o trabalho para Cia. Brasileira Construtora, Duarte estabeleceu 
uma sociedade com Abelardo de Souza e Zenon Lotufo. O escritório que ficava na Rua Barão de  Itape-
tininga teve vida curta (1946 - 1949), mas uma produção interessante e substanciosa. O mais marcan-
te é que ela inaugurou uma nova característica de trabalho que Hélio Duarte não abandonaria mais: 
o projeto coletivo. Desse tempo em diante, o arquiteto não trabalharia mais sozinho mas sempre em 
parceria, os projetos subsequentes sendo o resultado de um exercício realizado sempre em grupo.

Zenon Lotufo era paulista de Botucatu, formado como engenheiro-arquiteto pela Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo em 1936. Com 10 anos de experiência profissional quando se 
associaram, Lotufo trazia na bagagem uma expressiva carreira pública, primeiramente na Direto-
ria de Obras da Secretaria de Viação e Obras da Prefeitura de São Paulo (1937-1938), em seguida 
como Chefe de Divisão na Secretaria de Obras de Santos (1939-1945), onde desenvolveu o Código 
de Obras da cidade e alguns projetos de destaque - postos de salvamento na orla, Aquário Mu-
nicipal, Orquidário Municipal, além de outras edificações -, e depois como Prefeito da Estância 
de Campos do Jordão (1946-1947), tendo elaborado seu Plano Diretor. (MODENESE FILHO, 2008) 
Além da formação acadêmica, Lotufo compartilhava com Duarte a experiência urbanística, a 
titulação de engenheiro-arquiteto, a dedicação e o apreço pela docência. Sua carreira docente 
se iniciou em 1938 como assistente do renomado professor Anhaia Mello na disciplina de Esté-
tica Composição Geral e Urbanismo I e II do curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica 
de São Paulo, reassumindo a assistência dessa cadeira em 1947. Desligou-se da Politécnica, em 

Nesse outro sobrado, a planta também está organizada ao redor de um pátio ajardinado e áreas íntimas ficam 
preservadas no segundo pavimento. A organização se assemelha a outros projetos desse período, de arquite-
tos como Rino Levi e Oswaldo Bratke.  Fonte: Revista Acrópole, n. 8 , abr. 1946, p. 331.
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1949, para assumir o cargo de professor da disciplina Composição de Arquitetura, por ele minis-
trada para o primeiro ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU USP) até 1957, quando a reprovação no Concurso de Cátedra o distanciou da docência por 
mais de uma década. 

No final da década de 1940 estavam sendo criadas as primeiras faculdades autônomas de arqui-
tetura do estado, como já mencionado. Em 1947 é inaugurada a Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Mackenzie e em 1948 a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo (FAU/USP). Hélio Duarte, Abelardo de Souza e Zenon Lotufo, participantes ativos 
dos debates e disputas, assumiram logo no primeiro ano como professores do curso recém cria-
do. Lotufo e Duarte já tinham experiência docente pregressa, mas foi o primeiro quem abriu 
as portas na FAU/USP apesar da maior experiência de Duarte na área, provavelmente por ser 
paulista - e assim gozar de maior aceitação e influência no meio - e também pelo vínculo com 
Anhaia Melo, que foi o primeiro diretor da faculdade. Lotufo indicou o parceiro carioca como 
assistente primeiramente e depois para assumir uma cadeira própria. Em 1949 é contratado 
como professor da cadeira 17, disciplina Composição de Arquitetura. Grandes Composições, e 
não sairia mais do quadro de docentes da FAU/USP. Mesmo após 1970, ano da aposentadoria 
compulsória, seguiria se dedicando ao programa de pós graduação. 

Hélio Duarte e o também carioca Abelardo Riedy de Souza devem ter se conhecido na Escola 
Nacional de Belas Artes, já que o primeiro se formou em 1930 e o segundo ingressou em 
1926, tendo concluído o curso em 1932.  Abelardo de Souza fez parte da turma que estudava 
na ENBA durante a passagem de Lucio Costa pela direção e da reforma curricular e pedagó-
gica por este último colocada em prática. Souza encerrou os 6 anos da graduação na Belas 
Artes e deu continuidade à sua instrução no curso de Urbanismo da Universidade do Brasil 
(1935-1937). Recém formado, Abelardo de Souza passou um ano trabalhando no Departa-
mento de Engenharia do Distrito Federal, sendo, em seguida, contratado, como Duarte, pelo 
Banco Hipotecário Lar Brasileiro, onde foi responsável pela condução de obras financiadas 
pelo banco no Rio de Janeiro entre 1936 e 1939. (CONSTANTINO, 2004)  

Durante a década de 1940, São Paulo encontrava-se em franca expansão, o que, em conjunto 
com os investimentos para os festejos do quarto centenário da cidade, faziam da capital 
paulista um lugar de muitas e diversas oportunidades profissionais. Assim, da mesma forma 
que faria Duarte, Abelardo de Souza se transferiu para São Paulo em 1939 atrás de novos 
desafios profissionais. Inicialmente firmou contrato com a Companhia Asteca de Combustí-
veis, para desenvolver projetos de postos de gasolina, e ao final deste contrato, estabeleceu 
a sociedade com Hélio Duarte e Zenon Lotufo.  

A aproximação entre os arquitetos cariocas e Lotufo se deu primeiramente através do escritó-
rio paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). O escritório de São Paulo estava recém 
aberto, mas o instituto era importante ponto de concentração dos arquitetos nesse período, 
tempo de grande movimentação política e de aquecimento dos debates e disputas sobre a 
conformação do campo profissional autônomo e a reconfiguração do ensino de arquitetura e 
urbanismo. Frequentavam o IAB arquitetos importantes como Eduardo Knesse de Mello, Rino 
Levi, Oswaldo Bratke, Ícaro de Castro Mello, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Miguel Forte, Vilanova 
Artigas, João Cacciola, Francisco Beck, Gregori Warchavchik, Roberto Cerqueira César, entre 
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outros.  O trio de arquitetos participaria do concurso para construção da sede, e Hélio Duarte 
e Abelardo de Souza fizeram parte das primeiras diretorias do instituto.22 (VIDOTTO, 2014) 

No período baiano do arquiteto, entre o final da década de 1930 e primeiros anos da déca-
da de 1940, não era prioritário para os engenheiros e arquitetos se ocupar a autonomia de 
cada uma de suas atividades. Seus esforços estavam voltados para a defesa de que a prática 
se realizasse apenas por profissionais diplomados. Interessava aos engenheiros e arquitetos 
tanto quanto ao estado varguista, que investia desde a década de 1930 na sistematização do 
ensino de graduação e na regulamentação das categorias profissionais, limitar a atuação dos 
construtores, mestres-de-obras e outros profissionais com conhecimento prático mas sem 
formação específica. Esses apontamentos revelam as disputas que ocorriam no campo dis-
ciplinar e que não haviam sido pacificadas pela promulgação do decreto-lei que regulamen-
tava a profissão do arquiteto, do engenheiro e do agrônomo na década de 1930. 23 (FICHER, 
2005; SILVA, 2010; PASSOS, 1992) 

Em São Paulo, a situação era mais complexa, pois não existia uma Escola de Belas Artes e a 
formação do arquiteto era atrelada ao curso de engenharia, sendo realizada de forma opcional 
nos dois anos finais da graduação. Na segunda metade dos anos 1940, contudo, há um grande 
acirramento das disputas pela autonomia profissional, em grande medida diante do sucesso de 
separação entre diplomados e não-diplomados. Iniciam-se, então, tempos de ânimos exaltados 
nos embates pela distinção entre os campos da arquitetura e da engenharia. Hélio Duarte, 
Abelardo de Souza e outros arquitetos não paulistas que aqui residiam e trabalhavam, também 
fizeram parte do movimento e se somaram aos profissionais do estado na luta pela autonomia 
do ensino e pela especificação da atuação do arquiteto e urbanista, apesar de essa não ter sido 
uma associação pacífica, tendo sido considerável o número de profissionais paulistas que não 
viam com bons olhos a participação ativa de arquitetos de outros estados (VIDOTTO, 2014). 
O fato é que, nessas circunstâncias políticas, o IAB se mostrou um local acolhedor, um ponto 
possível de concentração dos arquitetos, onde podiam debater, discutir e construir seus argu-
mentos libertos das intromissões de grupos alheios ou opositores. E foi ali que Zenon Lotufo, 
Hélio Duarte e Abelardo de Souza se tornaram mais próximos e iniciaram a profícua parceria. 

Os principais projetos do escritório  formado pelos trio de arquitetos foram:

•	 Sede do Institutos dos Arquitetos _ São Paulo/SP, 1946/1947, não construído. 

Os arquitetos participaram do concurso para construção do edifício que abrigaria a sede 
regional do instituto. O júri  não se decidiu entre os três trabalhos apresentados e declarou 
empate entre os projetos de Jacob Ruchti, Miguel Forte e Galiano Cimpaglia; Rino Levi e 
Roberto Cerqueira César; e Abelardo de Souza, Hélio Duarte e Zenon Lotufo. Apenas os dois 
primeiros grupos desenvolveram o projeto final que não foi localizado. 

22 Hélio Duarte: segundo secretário 1943 - 1946; primeiro secretário 1947 - 1948 (Presidente Eduardo 
Knesse de Mello). Abelardo de Souza: vice-presidente 1947 - 1948; vice-presidente 1949 (Presidente 
Eduardo Knesse de Mello). 
23 Decreto-lei 23.569 de 1933. 
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Vários pontos do projeto refletem a assimilação da arquitetura do franco-suíço Le Corbusier, como a janela 
em fita, a fachada livre, a marquise de cobertura da entrada. Há também características já reconhecidas como 
específicas da arquitetura brasileira desse período, como os elementos de proteção contra insolação e a incor-
poração de materiais locais nas empenas em pedra. Fonte: Revista Acrópole, n. 97, mai. 1946, p. 38.

Na planta do mezanino linhas sinuosas 
quebram a rigidez do projeto em lote re-
tangular de 15 x 28 metros, assim como a 
escolha de pilares de secção circular se 
opõe a ortogonalidade das empenas cegas 
que  estruturam a edificação. As linhas cur-
vas, nos vazios, nos pilares, na escada em 
espiral, na marquise; são características 
típicas daquela arquitetura que a historio-
grafia distinguiu como escola carioca. O 
sistema estrutural, composto pela empe-
nas e pilares, permitem um desenho fluído 
e liberam a fachada frontal, ao mesmo tem-
po que encerram o edifício para o entorno 
imediato, preferindo voltá-lo para dentro 
do próprio lote.  Fonte: Revista Acrópole, 
n. 97, mai. 1946, p. 39.

•	 Grêmio Recreativo de Ourinhos _ Ourinhos/SP, 1946, não construído. 
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•	 Associação Baiana de Imprensa _ Salvador/BA, 1946-1948. 

Em 1946 os arquitetos ganham concurso nacional para o projeto para a Associação Baiana de Imprensa. 

O projeto repete algumas soluções apresentadas para o Grêmio Ourinhos e adiciona novos elementos e so-
luções que, como já dito, eram consideradas como usuais da arquitetura carioca do período, como elementos 
vazados e brises na proteção solar, janelas em fita, volume prismático mas com o uso de linhas sinuosas na veda-
ção do pavimento térreo (deixando uma passagem coberta pública sob pilotis)  e no volume da cobertura. Além 
de escolhas que ressaltam a independência entre estrutura e vedações, os elementos arquitetônicos visíveis 
no volume também distinguem os diversos usos do programa do edifício: galeria comercial no térreo, quatro 
pavimentos de andar tipo (salas), salão de leitura, auditório e administração no quinto e sexto pavimentos e o 
restaurante no amplo terraço-jardim da cobertura.  Fonte: Revista Acrópole, n. 98, jun. 1946, p. 52.

Vários itens do projeto anterior foram pre-
servados, como a passagem pública sob 
pilotis, o volume na cobertura, o volume 
prismático e a separação funcional não 
pela forma, mas através de elementos ar-
quitetônicos, como brises, elementos vaza-
dos e recuos a aberturas.  Fonte: Revista 
Acrópole, n. 117, jan. 194, p. 249.

Entretanto, a mudança de endereço da Associação exigiu alterações no projeto, e a versão 
que foi construída foi apresentada em 1948.
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Planta do pavimento térreo mostra área coberta para tráfego livre de pedestres, acesso 
principal e lojas. Em todos os pavimentos é perceptível um contínuo e considerável es-
forço dos arquitetos por projetar linhas sinuosas que confrontassem a rigidez do espaço 
dada por seu formato retangular.  Fonte: Revista Acrópole, n. 117, jan. 194, p. 250.

A planta evidencia, conforme já falado, o empenho projetual do trio em romper com 
a geometria retangular do edifício em seus espaços internos. A sala de exposição (no 
quarto andar, de planta similar, está a biblioteca) recebeu um mural em sua face externa, 
visível da rua e de uma praça próxima, mais uma característica da arquitetura moderna, 
a união das artes.  Fonte: Revista Acrópole, n. 117, jan. 194, p. 251. 
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A grelha estrutural composta por pilares cilíndricos é distinta das vedações, dando 
liberdade total à organização dos espaços nos pavimentos. A planta livre é, reconheci-
damente, uma característica da arquitetura moderna, especialmente de Le Corbusier. 
Fonte: Revista Acrópole, n. 117, jan. 1948, p. 251.

Na foto da época da inauguração, nota-se 
que não foram colocados os brises propos-
tos para as fachadas. Atualmente gradis 
fecham todo o perímetro do pavimento 
térreo, alterando profundamente o projeto 
inicial. Fonte: Disponível em <www.abi-
-bahia.org.br>. Acesso em: 20 set. 2016.
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•	 Estância Hidromineral _ Santa Bárbara do Rio Pardo/SP, 1946, não construído. 

A extensa área prevista para a estância ficava a beira do Rio Pardo, e o programa era composto por: grande 
hotel, restaurante, cassino e áreas de esportes e jogos dispersos pelo terreno. Fonte: Revista Acrópole, n. 99, 
jul. 1946, p. 80.
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 O hotel foi projetado com 2 pavimentos, 49 apartamentos por andar. Sua geometria, um arco abatido, se 
adequava ao terreno levemente acidentado, mas nos remetem a uma série de projetos similares no período, 
especialmente os de Affonso Eduardo Reidy e de Oscar Niemeyer. A similaridade com o não construído Hotel 
da Pampulha, desse último, é expressiva. Estão presentes vários dos elementos arquitetônicos que viemos 
destacando nos trabalhos anteriores, distinguíveis como da arquitetura moderna, e que marcaram todos pro-
jetos do trio de arquitetos. Fonte: Revista Acrópole, n. 99, jul. 1946, p. 80-81.

Vista do cassino, escadaria de acesso seguindo a curva do salão e brise-soleils marcam a fachada. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 99, jul. 1946, p. 80.

Pavimento superior do cassino. Planta de formado ameboide, o projeto consegue manter a sinuosidade e as 
linhas curvas nos espaços internos com eficiência e sem prejudicar a distribuição do programa. Mais uma vez é 
preciso citar o projeto de Niemeyer para o conjunto da Pampulha, nesse caso a similaridade é com a Casa do 
Baile construída junto da lagoa. Fonte: Revista Acrópole, n. 99, jul. 1946, p. 82.
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Edifício da sede da Cruz Vermelha se de-
senvolveria em dois volumes prismáticos 
de planta retangular transversalmente jus-
tapostos. Um primeiro prisma, mais baixo 
se alinha à rua e o segundo, uma torre de 
altura expressiva, perpendicular ao primei-
ro ocupa o miolo do lote. A perspectiva dá 
ênfase apenas ao pavimento térreo e ao 
volume na cobertura do primeiro prisma. 
Fonte: Revista Acrópole, n. 103, nov. 1946, 
p. 200.

Pavimento térreo 
ocupa 100% do lote 
de formato irregular 
com lojas comer-
ciais, um pequeno 
passeio público 
sobre pilotis e o 
acesso principal do 
edifício. O volume 
de circulação ver-
tical, com 3 eleva-
dores e caixa de 
escada fechada tem 
função estrutural 
e compartimenta 
os dois prismas da 
edificação. Fonte: 
Revista Acrópole, n. 
103, nov. 1946, p. 201.

Os últimos pavimentos do prisma mais 
baixo recebem a parte mais nobre do pro-
grama, sendo sua cobertura reservada ao 
bar e restaurante com terraço jardim e 
auditório. Demais pavimentos tem planta 
“andar tipo”, para salas, e sua caixilharia foi 
modulada pelos arquitetos. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 103, nov. 1946, p. 202.

•	 Cruz Vermelha do Brasil _ São Paulo/SP, 1946, não construído. 
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•	 Edifício Pedra Azul _ São Paulo/SP, 1947.
Fachada principal vista da Alameda Jaú - 
Endereço: Al. Jaú, 1708, Jardim Paulista. 
Fonte: foto da autora, nov. 2016

O edifício foi 
implantado na 
maior diagonal do 
lote, assim tam-
bém se configura 
sua relação com a 
rua. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 114, 
out. 1947, p. 166.

Compartilham a 
área do pavimento 
intermediário o 
salão de festas e os 
primeiros aparta-
mentos, moradias 
de área um pouco 
reduzida se compa-
radas as do andar 
tipo. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 114, out. 
1947, p. 167.
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São 4 apartamentos de dois dormitórios por andar, duas pru-
madas de circulação vertical atendem a cada 2 apartamentos. 
O conjunto ocupa uma área de 1200 m2 e podemos verificar 
uma disposição bem diferente dos primeiros projetos. Fonte: 
Revista Acrópole, n. 114, out. 1947, p. 167.

A fachada principal tem 80 metros de extensão. O projeto tira partido do desnível do terreno e ganha um pavi-
mento na porção direita do lote. O interessante jogo compositivo dessa elevação é realizado pelas alturas dos 
volumes e pelos brises e outros elementos de proteção solar e ventilação, como os tubos incrustados na alvena-
ria, no segundo pavimento mais a direita do conjunto, que evitam a provável monotonia dada pela dimensão da 
longa fachada. Hélio Duarte experimentaria mais vezes esses elementos, em diversas circunstâncias e usos, em 
muitas das escolas que projetaria mais para frente. Fonte: Revista Acrópole, n. 106, fev. 1947, p. 256-257.

A disposição, em planta, perpendicular de 
dois volumes retilíneos foi muito perspicaz. 
Além de criar pátios ajardinados, áreas ao 
ar livre para lazer e banhos de sol para os 
moradores, também contribui em muito 
com a iluminação e ventilação dos ambien-
tes externos. Nesse primeiro pavimento 
está a parte mais social e coletivo do pro-
grama: salas de aula, biblioteca, refeitório, 
cozinha, serviços, pátio coberto. No maior 
volume, em sua porção mais a direita, 
encontra-se a capela do conjunto.  Fonte: 
Revista Acrópole, n. 106, fev. 1947, p. 256.

•	 Orfanato Armando de Barros _ Botucatu / SP, 1947, não construído
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•	 Instituto de Puericultura _ Rio de Janeiro/RJ, 1947, não construído. 

Os arquitetos venceram concurso público nacional para o projeto do Instituto de Puericul-
tura no então Distrito Federal. Apesar de as dimensões do instituto previsto para o Rio de 
Janeiro serem muito superiores,  com certeza o conhecimento das especificidades exigidas 
pelo programa que Hélio Duarte adquiriu no bem sucedido projeto de Salvador devem ter 
sido de grande serventia para o trio conquistar o primeiro lugar. O projeto não foi construí-
do. Posteriormente o arquiteto Jorge Machado Moreira projetaria o Instituto em área na Ilha 
do Fundão, onde está locada a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Planta do segundo pavimento que, como 
dissemos, é acrescido na porção do lote 
em desnível, tirando partido da geografia 
do terreno. Nesse andar os arquitetos 
colocaram a parte mais privada do pro-
grama: dormitórios, sanitários/vestiários, 
enfermaria, apartamentos. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 106, fev. 1947, p. 257.

O programa é dividido entre um conjunto 
com 3 edificações principais, todas volu-
mes prismáticos, conectadas entre si. Os 
volumes se organizam ortogonalmente, 
em diferentes orientações e com alturas 
diversas. O maior volume, de planta retan-
gular, organiza a composição arquitetônica 
e tem desenho mais retilíneo, enquanto os 
demais apresentam jogos de massas mais 
variados, com coberturas curvas, escada 
helicoidal e pilares de secção circular. A 
apresentação da maquete, sem as plan-
tas, dificulta a compreensão da relação da 
edificação com seu entorno, mas parecem 
existir acessos - com calçamento - em to-
das as faces do conjunto, o que nos per-
mite supor que o conjunto ocuparia uma 
quadra inteira. Fonte: Revista Acrópole, n. 
122, jun. 1948, p. 66.
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Na elevação noroeste do conjunto é possí-
vel verificar a repetição da escolha por bri-
ses para proteção solar do maior volume, 
sendo as outras edificações mais fechadas, 
com aberturas mais altas. O volume de co-
bertura curva parece indicar o uso como 
auditório, que se organiza perpendicular 
à maior edificação, ao final de um edifício 
linear. Mais baixo que esse e a sua direita, 
outro volume dá continuidade ao pavimen-
to térreo do maior edifício. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 122, jun. 1948, p. 67.

Vista da fachada sudeste, ao que parece 
era do acesso principal, talvez dos setores 
de atendimento. A maior edificação dis-
pensou o uso de proteção nos caixilhos 
(sul) que compunham a vedação integral 
(piso a teto) dos pavimentos. Um outro pe-
queno volume na porção esquerda do edi-
fício, como na fachada oposta, prolonga o 
pavimento da rés do chão, com uma janela 
em fita alta.  Fonte: Revista Acrópole, n. 122, 
jun. 1948, p. 67.

Vale destacar uma diferença notável entre o sistema  projetual acadêmico e o moderno, no 
primeiro a volumetria é única, blocada, vinculada ao lote, mas no segundo, como é o caso do 
projeto em questão, a volumetria é articulada ao programa, variada e independente da gleba. 
Essa é uma característica comum a diversos projetos do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, 
que Duarte desenvolveria ainda mais nos anos que se seguem, especialmente as variações de 
volumes com vistas à criar o contraste de figura-fundo, como veremos nos próximos capítulos. 
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Elevações do edifício localizado na esquina da Rua Major Sertório com a Rua Dr. Cesário Mota. Já assumindo 
como uma característica do trabalho do trio de arquitetos, os jogos de volumes e de brises e elementos vazados 
conferem movimento às fachadas, janelas em fita e pavimento térreo com áreas comerciais ligadas diretamente 
à rua. Fonte: Revista Acrópole, n. 120, abr. 1948, p. 321.

•	 Edifício Hecilda _ São Paulo / SP, 1948
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Fotos atuais. O edifício foi pouco desca-
racterizado, conservando suas principais 
características. Fonte: Disponível em <www.
arquivo.arq.br>. Acesso em: 20 set. 2016. 

Planta do térreo com acesso ao edifício e 3 lojas comerciais, uma ocupação extensiva do lote. A direita planta do 
andar tipo, com três apartamentos por andar, sendo dois de 2 dormitórios e um de 3 dormitórios. A planta em L 
deixa um vazio (no alto, à direita) de ventilação, atendendo à legislação do período, para o qual os arquitetos vol-
tam as áreas de serviço de 2 dos apartamentos. Fonte: Revista Acrópole, n. 120, abr. 1948, p. 323.
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•	 Fábrica de Cerâmica São Caetano _ São Caetano / SP, 1948, não construído.

Roberto Simonsen era o proprietário da fábrica quando encomendou o projeto aos arquitetos, 
uma ampliação de sua fábrica de cerâmica, entretanto, ao contrário do que se possa imaginar, 
as novas instalações seriam necessárias para atender um novo e diverso programa e não para 
a expansão do espaço produtivo de fato. Um dos fundadores do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI), Simonsen desejava implantar um sistema de auxílio social em sua 
fábrica nos moldes do como era feito naquelas escolas, mas também uma reduzida unidade da 
mesma, para atender com exclusividade as atividades de sua fábrica.  Simonsen faleceu ainda 
durante o desenvolvimento do projeto, que não foi levado a cabo por seus sucessores. 

Os dois últimos pavimentos tem planta diferente dos andares tipo. A planta da esquerda, do 7 andar, tem um 
apartamento de 1 dormitório, outro de 2 dormitórios e um último de 3 dormitórios; a outra planta, do 8 andar, 
tem apenas 2 apartamentos, um de 1 dormitório e outro de 2 dormitórios. Ambos pavimentos ganharam varan-
das para escalonar a edificação. O escalonamento dos últimos pavimentos era uma estratégia comum no perí-
odo para atender à legislação sem abdicar de toda a altura permitida para o edifício. Fonte: Revista Acrópole, 
n. 120, abr. 1948, p. 323.

Foto da maquete, ao centro a edificação 
principal da fábrica. A maioria das novas 
instalação está na lateral direita, ao lado 
do acesso principal, ocupando os limites 
do lote, ficam separadas da fábrica por 
um pátio. As edificações se destacam das 
demais pela diferença de linguagem, mes-
mo os arquitetos tendo usados diversos 
materiais produzidos pela própria fábrica 
no projeto. Fonte: Revista Acrópole, n. 126, 
out. 1948, p. 178.
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Em 1948, encerra-se a parceria entre Zenon Lotufo, Abelardo de Souza e Hélio Duarte. Os dois pri-
meiros seguiram carreira solo enquanto Duarte assumiu a coordenação dos projetos e obras do Con-
vênio Escolar na Prefeitura de São Paulo. Os trabalhos sobre Lotufo (MODENESE FILHO, 2008) e Souza 
(CONSTANTINO, 2004) indicam a aceitação da coordenação como o motivo que impediu a continuação 
do escritório conjunto do trio. Entretanto, em entrevista realizada por Euller Sandeville, publicada 
na reedição do livro Escolas Classes Escola Parque (2009)  Duarte explica que após a derrocada do 
projeto da Fábrica de Cerâmica São Caetano, o escritório ficou sem trabalho e ele precisou arrumar 
emprego para garantir a remuneração mensal da família, aquela altura já com cinco filhos. Para tanto, 
foi procurar um colega, o engenheiro Ciro Pereira que estava trabalhando na Prefeitura, que o colo-
cou em contato com o diretor do Departamento de Projetos. O contato lhe rendeu um contrato para 
Prefeitura, na qual, alguns meses mais tarde, foi criado o Convênio Escolar, cujo programa ficaria sob 
sua responsabilidade. O acaso reforça o entendimento de Bourdieu  já citado anteriormente, de que a 

Mais uma vista da maquete, fábrica ao centro na direita. O programa previa a instalação 
de uma unidade da escola SENAI, ambulatórios, assistência social, refeitório, salão de 
festas, escritórios e uma guarita no acesso principal. Fonte: Fonte: Revista Acrópole, n. 
126, out. 1948, p. 178.

A únicas alterações 
realizadas na fábri-
ca, um novo volume 
visível externamen-
te e rampa heli-
coidal de acesso, 
são facilmente 
percebidas, pois se 
distinguem comple-
tamente da lingua-
gem da edificação 
já existente. Fonte: 
Revista Acrópole, n. 
126, out. 1948, p. 179.
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vida não é uma sequência linear progressiva com final pré-determinado. (BOURDIEU, 1996) Assim, ao 
que tudo indica, pela sorte de estar no lugar certo na hora certa e não pelo destaque de sua própria 
produção arquitetônica, Duarte assumiu a coordenação do maior programa de construção pública em 
linguagem moderna do estado de São Paulo. 

O ENSINO NA PRANCHETA
Tratamos nessas páginas iniciais dos primeiros anos da vida profissional do arquiteto, re-
cuperando seus vínculos, suas relações, suas áreas de atuação, aspectos que nos ajudaram 
a iluminar as questões e as proposições por ele desenvolvidas. Ao reconstruir esse trecho 
da carreira de Duarte, pretendíamos reconhecer as transformações e escolhas do arquiteto 
que justificaram o recebimento dos adjetivos moderno, peregrino e educador,24 e, apesar de 
reconhecer estes como parte dos resultados de sistematização mais efetiva da obra do pro-
fissional, não pretendemos apenas valorizar seu legado ou ou a sua experiência individual 
e isolada. Entendemos a realização da biografia como uma oportunidade de avançar  sobre 
processos mais amplos, sobre outros campos do conhecimento, e investigar as relações entre 
suas ações e reflexões no âmbito do ensino e da prática arquitetônica.

O cruzamento dos acontecimentos que marcaram o período de vida de Hélio Duarte se faziam 
necessários para evitar um olhar enviesado ou uma análise por demais engajada. Nesse sentido, 
alguns contextos de sua carreira se sobressaíram, por serem fundantes de novos paradigmas não 
somente da produção do arquiteto, mas da produção cultural brasileira, especificamente aquela 
relativa à educação. Dessa forma, foi necessário examinar mais profundamente algumas das 
questões e dos debates do período, não só porque eles iluminaram a obra de Duarte, mas também 
porque elas permitiram apreender em que contexto e sobre quais fundamentos sua produção foi 
engendrada, e qual foi a sua contribuição para a modernização do Estado brasileiro. 

O primeiro capítulo tratará dessas questões, avançando sobre as grandes transformações 
no Brasil que ocorriam na primeira metade do século XX. Trata-se de um período de esta-
belecimento de novas estratégia políticas que estavam profundamente atreladas ao campo 
cultural, especialmente à educação. Estabeleceu-se no país, um movimento renovador na 
pedagogia, que atrelado a um projeto político, propôs uma profunda reforma do ensino, per-
passando todos os estratos sociais. Também, como veremos, tratava-se de um momento - fi-
nal dos anos 1930 até a década 1950, de conformação do campo profissional da arquitetura, 
com a inauguração das primeiras faculdades autônomas, a definição dos limites da profissão 
e a busca por reconhecimento social. Todas essas questões foram fundamentais para com-
preender como o arquiteto alicerçou sua produção, em sua maioria destinada à educação e, 
portanto, intrinsicamente ligada a esses processos.  

No segundo capítulo, embasados nas compreensões sobre as propostas pedagógicas reforma-
doras e suas fundamentações socioeconômicas e políticas, avançamos sobre as produção de 
Hélio Duarte, notadamente aquela destinada à educação primária. Primeiramente estudamos 

24 SEGAWA, Hugo. Helio Duarte: Moderno, peregrino, educador. Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, 
n.80, out./nov., 1998. 
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os anteprojetos realizados pelo arquiteto para a Escola Parque de Salvador, na Bahia, por ele 
mesmo indicados como alicerce de sua produção para o Convênio Escolar em São Paulo, segui-
dos pela análise das dez escolas produzidas em São Paulo e da dupla de bibliotecas projetadas 
pelo arquiteto para o Convênio. As avaliações foram feitas de forma cruzada, verificando as 
relações entre a atividade projetual e a atuação docente, procurando apontar as influências 
que uma ação promovia sobre a outra, sem nos furtar de também investigar os impactos das 
transformações e disputas que ocorriam no campo profissional sobre o exercício projetual. 

Nossos estudos foram fundamentados no entendimento da atividade projetual como um 
processo empírico que se dá através de tentativas e experimentações que não se encerram, 
inclusive, em um único projeto, mas são continuamente recuperadas e reelaboradas em ou-
tros estudos e obras. Perpassaram nossas análise a ideia de que o projeto não se realiza a 
partir de um traço ou ideia genial que ao fim de um processo evolutivo linear se confirma. 
Procuramos, portanto, apontar nos projetos e os estudos para as escolas quais soluções fo-
ram ensaiadas, em quais se insistiu e quais foram abandonadas, enfim, procuramos indicar 
as idas e vindas, os meandros da atividade projetual. Dessa mesma forma, realizamos as aná-
lise das escolas SENAI e dos campi e edifícios universitários, nos terceiro e quarto capítulos, 
respectivamente, dessa dissertação. 

As escolas SENAI, apesar do programa de cursos profissionalizantes, também estavam funda-
mentadas nas mesmas estratégias políticas e nas mesmas propostas pedagógicas das unida-
des projetadas para o ensino infantil. Não foi diferente nesse capítulo a estratégia de avaliar 
as ligações entre os projetos e as disputas e debates que ocorriam no campo profissional, 
apresentando resultados bastante similares e reforçando os entendimentos das análises an-
teriores. Já nos estudos dos projetos de campi universitários, foi possível extrapolar a leitura 
das concepções pedagógicas e das questões referentes a conformação do campo profissio-
nal, e avançar sobre as visões de planejamento urbano do arquiteto. Os projetos de cidades 
universitárias, por serem equipamentos públicos de importância nacional, os ideais urba-
nísticos podem ser investigados mais profundamente, e foi essa fatia da produção de Hélio 
Duarte que nos permitiu investigar, como veremos, mais diretamente a relação do arquiteto 
com os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM).

Por fim, a proposta da pesquisa foi perscrutar essas diversas matérias de modo a avaliar a 
pertinência ou validade das proposições de Duarte na atualidade, buscando também apontar 
para novas propostas arquitetônicas e pedagógicas em curso para assim fornecer material 
que permita uma reaproximação entre os arquitetos e as necessidades e anseios atuais no 
âmbito educacional. Procuramos lembrar que a principal referência da arquitetura projetada 
por Hélio Duarte não está apenas nas soluções espaciais, arquitetônicas e estruturais, mas 
antes na sincronia do profissional com sua época, na disposição arquitetônica apresentada 
para responder aos nascentes - ou reformados - programas educacionais, adequando-se e 
participando ativamente dos processos históricos da sociedade e cultura do período nos 
quais estava inserido. 
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A Constituição de 1946 determinou que União, Estados e Municípios deveriam investir um 
percentual mínimo de sua arrecadação total na educação primária, com o objetivo de re-
solver o déficit no setor. Para cumprir essa determinação e viabilizar a construção de novas 

edificações, a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo firmaram um acordo, entre 1949 e 1954, 
concretizando o que ficaria conhecido como Convênio Escolar. Pelo acordo, a Prefeitura arcaria com a 
construção das edificações e o Estado responderia por ministrar o ensino (FERREIRA; MELLO, 2006). 

A produção do Convênio Escolar foi coordenada pelo arquiteto carioca Hélio de Queiroz Duarte que, 
alinhado com as revisões pedagógicas da época, ampliou o programa escolar ao se questionar: 

Por que não considerar em cada bairro, a escola, o grupo escolar, como fonte de 
energia educacional, como ponto de reunião social, como sede das sociedades de 
“amigos de bairro”, como ponto focal de convergência dos interesses que mais de 
perto dizem com a vida laboriosa das suas populações? (DUARTE, 1951, p.5)

Pelo fato de ter contribuído para formação de uma nova consciência das potencialidades do programa 
escolar enquanto equipamento público, a herança deixada por Duarte foi marcante para história da ar-
quitetura e da educação paulista. De fato, é possível verificar a longevidade das formulações pedagógicas 
e arquitetônicas que orientaram o conjunto de obras do Convênio até hoje. Como veremos no próximo 
capítulo, elas estão no cerne dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) de autoria de Niemeyer, 
nos Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIAC) de João Filgueiras Lima, 25 e nos Centros Educa-
cionais Unificado (CEU) projetados pelo Departamento de Edificações (EDIF)26 da Prefeitura de São Paulo. 

CAPÍTULO I

CULTURA E PROJETO POLÍTICO :  
ARQUITETURA E PEDAGOGIA 
NA FORMAÇÃO DE UM NOVO 
CIDADÃO BRASILEIRO

25 Os CIEPs foram projetados por Oscar Niemeyer com base em um projeto educacional de autoria do antro-
pólogo Darcy Ribeiro, implantados no Estado do Rio de Janeiro durante os dois governos de Leonel Brizola 
(1983-1987 e 1991-1994). Os CIACs foram instituídos em 1991, durante o governo Collor. Projeto arquitetônico 
de João Filgueiras de Lima, o Lelé, também se caracterizavam pela proposta de educação em período integral
26 Os profissionais responsáveis pela idealização e realização dos CEUs, que se consideram inspirados pelas 
propostas do Convênio Escolar, foram: Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, na concepção 
e coordenação dos projetos; Luiz Fernando Pires Guilherme, diretor da Divisão Técnica de Projetos do EDIF. 
Sobre os CEUs ver ANELLI, Renato. Centros Educacionais Unificados: arquitetura e educação em São Paulo. 
Arquitextos, nº 55.02. São Paulo, Portal Vitruvius, dez. 2004. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revis-
tas/browse/arquitextos>. Acesso em: 10/07/2014.
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O cabedal de soluções arquitetônicas seja do ponto de vista dos arranjos do programa, dos 
elementos estruturais ou dos recursos técnicos empregados durante o Convênio é facilmente 
reconhecido em tantos outros projetos escolares da atualidade (ANELLI, 2004; TAKIYA, 2009). 
Mas para além, dessas questões disciplinares, a arquitetura escolar possibilita análises e ava-
liações que extrapolam seus projetos e edificações. Sendo o cerne de seu programa a transfe-
rência de conhecimento e, portanto, a formação dos futuros cidadãos, ela revela as ambições 
de uma sociedade, já que nela se materializa o que os grupos de cidadãos pensam e o que 
almejam para si próprios. Por isso, o edifício escolar permite ao pesquisador avançar sobre 
questões que atravessam o campo profissional específico, bem como ultrapassar o particular 
alcançando as estruturas coletivas e determinações do contexto naquele espaço e tempo. 

Assim, por suas específicas conexões e pelos ideais que traduz, a escola demanda a aproxi-
mação de outros campos disciplinares, não só da arquitetura e da pedagogia, mas também 
da sociologia, economia, filosofia e antropologia. No caso do Convênio Escolar isso se am-
plifica pelo fato de que o programa oferecia novos e importantes equipamentos públicos 
gratuitos em áreas carentes da cidade, e também por se tratar de um conjunto de obras que 
se configuraram como uma das primeiras manifestações de arquitetura moderna pública em 
São Paulo com volume expressivo, cuja realização alcançou um significativo acervo de cer-
ca de setenta unidades. Recorrente no Brasil a partir dos anos 1930, essa associação entre 
Estado e a arquitetura moderna expõe o esforço de aproximação dos arquitetos filiados a 
essa produção com os interesses coletivos e públicos. Revela, portanto, o engajamento na 
conformação e legitimação do campo profissional que ocorriam naquele momento no país, 
temas que serão desenvolvidos na sequência. 

1.1. A FORMAÇÃO DE UM HOMEM BRASILEIRO : CULTURA, AR-
QUITETURA E A CRIAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL.
No cruzamento dos acontecimentos que marcaram o período de vida de Hélio Duarte,  alguns 
deles se sobressaem por serem fundantes de novos paradigmas não somente da produção 
do arquiteto, mas da produção cultural brasileira, especificamente aquela relativa à educa-
ção. Interessa, portanto, aprofundar algumas das questões e dos debates do período, não 
só porque eles iluminam sua obra, mas também porque elas ajudam a compreender em que 
contexto e a partir de que compromissos ela foi formulada, e qual foi a sua contribuição para 
a modernização do Estado brasileiro.

A grande evolução tecnológica e científica alimentava, desde o final do século XIX, uma sen-
sação majoritária de que a humanidade caminhava em sentido evolutivo. De fato, havia um 
sentimento comum de que a marcha do progresso em curso poderia resultar em um futuro pro-
missor para todos. Essa crença estava apoiada principalmente nos processos de modernização 
das instituições e de mecanização e industrialização da produção, movimentos cuja realização 
efetiva aparentava somente ser possível através de um Estado forte, capaz de regular relações 
conflituosas e conciliar as diferenças de interesses envolvidos nesses processos. Não é coinci-
dência, portanto, que esse momento seja marcado também pela consolidação das nações mo-
dernas e, portanto, de amplificação do sentimento de pertencimento a um coletivo: a pátria. 
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No Brasil na primeira metade do século XX não foi diferente. De fato, o projeto político nacio-
nal-desenvolvimentista aliou o elogio do progresso ao sentimento nacionalista, investindo na 
constituição de um novo cidadão e, mais ainda, na formação de um novo tipo de trabalhador, 
apto e habilitado para o serviço mecanizado e técnico exigido pelo parque industrial que se 
pretendia implantar, sobretudo a partir dos anos 1930. Esse enlace conheceu, contudo, especi-
ficidades locais. Afinal, a alavancagem do sentimento nacionalista no país demandava não so-
mente a recuperação do passado ou a valorização de uma parcela de sua história, mas também 
a gestação de uma identidade nacional (CHUVA, 2009; FAUSTO, 1997; SCHWARTZMAN, 1984). 

Tal gestação foi encampada no seio do Estado nacional, que assumiu a atribuição de selecio-
nar, promover e divulgar aquilo que deveria conformar um conjunto único e sólido do que 
se considerava “genuinamente brasileiro” (CÂNDIDO, 1980; CHUVA, 2009; SCHWARTZMAN, 
1984). Esse sentimento identitário comum iria fundamentar e garantir, inclusive, o apoio 
necessário ao recrudescimento do regime político brasileiro em 1937, quando este assumiu 
um viés ditatorial com o Estado Novo. 

É preciso frisar que na aparente unidade da doutrina oficial coexistiram diferenças que 
o Estado moderno brasileiro foi capaz de conciliar, através da aplicação de estratégias de 
negociação, mas também pela concessão efetiva de benefícios sociais palpáveis (FERREIRA, 
2001; AL ASSAL, 2009). Interessa destacar no momento, que essa capacidade de mediação e 
adesão ao projeto político do Estado se apoiou em grande medida na cultura. Uma vez que 
o Estado Novo dependia da cultura para conquistar a emancipação e alavancar seu projeto 
político, não é de se estranhar que ele tenha garantido alguns dos alicerces necessários à 
concretização das propostas modernistas - mas não só à estes, é bom destacar - que vinham 
sendo expostas pelos intelectuais brasileiros desde os anos 1920, ganhando especial refor-
ço e divulgação durante a gestão de Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde 
(1934-1945). 

Dessa forma, a modernização das instituições do Estado brasileiro se fez através do aparelha-
mento da máquina pública, com novos quadros técnicos, todos voltados de modo geral para 
formação de um novo brasileiro. Essa formação, que contou com a participação ativa e decidida 
de um conjunto de intelectuais que assumiram funções e cargos públicos na época, é notável 
em todos os campos da cultura, passando obrigatoriamente pela educação. Afinal, era ela 
quem teria o poder de transformar a sociedade, desde a melhora das condições e relações de 
trabalho até modificações mais profundas (CAPELATO, 1998; NUNES, 2001; AL ASSAL, 2009). 

Como sabemos, o debate sobre a educação no Brasil estava aquecido desde os anos 1920, 
mas efetivamente ganhou destaque a partir da década de 1930. Foi a constituição de 1937 
que finalmente estabeleceu um sistema de ensino sob novas bases, determinando conteúdos 
e formatos comuns para todo o país, ou seja, unificando os diferentes programas praticados 
pelos estados da federação até então. É nesse contexto que se organiza um sistema de en-
sino técnico-científico e de orientação nacionalista com vistas à instrução adequada da po-
pulação, desde a infância até a universidade, incluindo o ensino profissional. No currículo, 
além de disciplinas de viés moralizante, como educação moral e cívica, também constavam 
a determinação de matérias de cultura geral e a obrigatoriedade das aulas de educação fí-
sica. Sua adequação, portanto, estava relacionada, por um lado, com a qualificação técnica 
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da mão de obra com o objetivo de formar e educar o trabalhador - inclusive nos aspectos 
relacionados a saúde física e mental – e, por outro com o interesse de incutir conteúdos 
político-ideológicos, especialmente aqueles relacionados aos sentimentos nacionalistas e de 
valorização do trabalho como propulsores centrais do progresso do país. Não há como negar 
que a implantação de instrumentos de regulação do trabalho resultou em ganhos signifi-
cativos para as classes laboriosas, que até então estavam sujeitas às condições impostas 
pelos patrões, mas esses mesmos mecanismos, ao contribuírem para apaziguar conflitos e 
disputas, também colaboraram decididamente com a manutenção da ordem social vigente. 

Nos anos seguintes à promulgação da nova Carta Magna, foram sendo paulatinamente apro-
vadas leis orgânicas que regulamentavam cada etapa deste sistema de ensino (NUNES, 2001; 
AL ASSAL, 2009), dentre as quais destacamos:

•	 Ensino industrial: Decreto lei nº 4048 de 20/01/1942 e Decreto lei nº 4073 de 
30/01/1942)

•	 Ensino secundário: Decreto lei nº 4244 de 09/04/1942 

•	 Ensino primário: Decreto lei nº 8529 de 02/01/1946 

A precedência da organização do ensino industrial reforça quais eram os objetivos prioritários 
do Estado Varguista e corrobora com a análise desenvolvida até o momento. É significativo 
também que a regulamentação do ensino infantil tenha se dado apenas em 1946, nove anos 
após a promulgação da nova constituição. De todo modo, interessa destacar por hora que cada 
uma das etapas do ensino recebeu incumbências específicas, e a ordem de normatização indica 
a importância de cada uma dessas atribuições nos planos estatais. Enquanto a primazia da re-
gulamentação do ensino industrial se justificava pela necessidade de suprir o carente mercado 
brasileiro com mão de obra qualificada, a organização do ensino secundário nos permite entre-
ver que este também estava entre as prioridades do Estado, assim como o ensino universitá-
rio, instituído durante os anos 1930 com a fundação das as primeiras universidades do Brasil. 
Neste último caso, a estratégia do Estado era a formação de uma elite urbana erudita local. 

Os arquitetos estavam igualmente a serviço do plano de ensino e atuavam em conjunto com 
pedagogos na formulação e implantação desse sistema de educação. Uma parcela expressiva 
de sua produção foi deliberadamente pensada para se tornar símbolo de brasilidade. Nesse 
sentido, a historiografia tem destacado o papel do arquiteto Lucio Costa que, em conso-
nância com os esforços de construção de uma identidade nacional, elegera a arquitetura 
colonial como a que efetivamente carregava em seu bojo as origens da nação (CAVALCANTI, 
2006; CHUVA, 2009; AL ASSAL, 2009; SILVA, 2009). Era à ela que os arquitetos deveriam se 
referenciar, não mimeticamente, mas sim tomando-a como referência a partir da seleção de 
princípios e elementos que deveriam ser valorizados por serem genuinamente brasileiros. 
Costa é responsável também por relacionar tais princípios e elementos àqueles propalados 
pelo movimento moderno, notadamente por Le Corbusier, construindo uma variante local 
das vanguardas arquitetônicas do período que alcançou grande repercussão dentro e fora do 
país (MARTINS, 2004, p.71-83). 

Como se vê, na formação dessa proposta de identidade nacional brasileira  estabeleceu-se 
uma relação complexa entre tradição e modernidade. Afinal, as bases históricas necessárias 
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à edificação de um sentimento de pertencimento, de patriotismo, foram encontradas no pe-
ríodo colonial, servindo para determinar, de um lado, as características “genuinamente” bra-
sileiras e, de outro, fundamentar um novo movimento cultural, que se dizia moderno, ligado 
à industrialização, à maquinização, ao crescimento urbano e complexificação da vida social 
(MARTINS, 1987; CHUVA, 2009). Pode parecer paradoxal que o movimento moderno brasi-
leiro tenha recuperado atributos dos tempos coloniais para fundamentar as peculiaridades 
que seriam atribuídas como tipicamente nacionais e, em paralelo, à adequação às condições 
sociais, materiais e técnicas da modernidade. Mas a interpretação realizada por Costa das 
características coloniais à luz dos métodos construtivos daquele período, foi compreendida 
como relativa às especificidades locais, sendo-lhes atribuído um valor de originalidade e não 
de contradição, daí a sua valorização e destaque.

De fato, a historiografia costuma salientar a hegemonia da arquitetura moderna como parte 
do triunfo frente a outras linguagens, em uma disputa marcada pelo apoio estatal àquela 
arquitetura. Entretanto, como veremos ao longo deste trabalho, há diversas linguagens ar-
quitetônicas que conviveram naqueles mesmos anos e que igualmente foram apresentadas 
como oficiais, ou seja, o mesmo discurso político acolheu diferentes arquiteturas. Algumas 
pesquisas, portanto, têm apontado que o levantamento da produção pública do período não 
sustenta a proeminência da arquitetura moderna, afirmando que sua hegemonia foi uma 
construção histórica intrinsecamente ligada às disputas pela consolidação do campo autô-
nomo (MARTINS, 1987; CHUVA, 2009; AL ASSAL, 2009; SILVA, 2007; SILVA, 2010). 

A análise das fontes desta pesquisa também nos levaram a conclusões similares, indicando 
que o Estado assumiu como feição pública diferentes linguagens arquitetônicas e não ape-
nas, nem exclusivamente, a classificada pela historiografia como moderna. Os documentos 
também nos indicaram, como veremos ao longo dos próximos capítulos, que a seleção destas 
linguagens se dava pela imagem simbólica que o governo desejava transmitir em determi-
nados contextos, variando de obra para obra, revelando, de todo modo, que havia um reco-
nhecimento de que a arquitetura tinha uma dimensão pedagógica e, portanto, uma função 
social que poderia ser apropriada para os fins políticos em questão. Além desses aspetos 
centrais, contribuíram para a seleção das linguagens as relações e personagens envolvidos 
na produção arquitetônica do Estado, no nosso caso de escolas.

A habilidade de alguns profissionais de dar materialidade a certos ideais pedagógicos e políti-
cos do período, foi apropriada e bem empregada pelo Estado como uma estratégia de produção 
de ícones representativos de um conceito de nação, ou seja, como parte de um estratagema 
público de concepção de um nacionalismo educativo que funcionava, entre outras coisas, 
como forma de controle social. Vale reforçar que diversos braços do sistema cultural tomaram 
parte no processo de construção dos símbolos e representações que conformaram a identidade 
nacional, e que seriam apropriados pelo projeto político nacional-desenvolvimentista para, 
em última instância, apaziguar conflitos e conciliar as divergências entre as classes sociais. 
Como diz Martins: “todo olhar é construído culturalmente” (1987, p. 113), e é nesse sentido, 
de criação de uma identidade brasileira que fundamentasse os projetos políticos - de moder-
nização das instituições, de formação de um novo trabalhador, de emancipação econômica, de 
reorganização urbana, etc -  que a cultura de forma geral, e a educação em destaque, foram o 
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carro chefe indispensável à consolidação do Estado brasileiro moderno. 

1.2. DISPUTAS PELA CONFORMAÇÃO DO CAMPO PROFISSIO-
NAL ESPECÍFICO: RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E AS LINGUA-
GENS ARQUITETÔNICAS. 
Como se procurou apontar, durante o período Vargas se estabeleceu entre Estado e cultura 
uma relação complexa e interdependente. O governo se apropriou da produção cultural para 
fundamentar, operar e efetivar seus planos políticos, assim como os intelectuais consegui-
ram ao se inserir no Estado, assumindo funções e cargos públicos, levar a efeito suas pro-
postas e colocar em prática seus ideais (MARTINS, 1987; GORELIK, 2005; CAVALCANTI, 2006; 
MICELI, 2001). 

No campo da educação isso pode ser facilmente confirmado pelas reformas do sistema de en-
sino efetivadas durante a era Vargas. Na cultura geral, também há diversas pesquisas que en-
dossam o aprofundamento dos vínculos entre governo e intelectualidade, assim como há vários 
trabalhos que, indo além, efetivamente atrelaram uma - dita - maior expressão do movimento 
moderno ou a consideração de êxito da arquitetura moderna ao apoio estatal. Há ainda quem 
date o nascimento da arquitetura moderna brasileira pelo início da escola carioca, em 1936,27 
e, assim sendo, estabelecem aquela como devedora do mecenato público, principalmente por 
ter contado com o apoio do Ministério da Educação sob a direção de Gustavo Capanema (LIER-
NUR, 2010; MARTINS, 1987; TINEM, 2002) . 

Como algumas pesquisas já apontaram 28 e como será demonstrado em cada um dos capítulos deste 
trabalho, a apregoada hegemonia da arquitetura moderna não se efetivou de fato. Afinal, o Estado 
não acolheu uma única linguagem, ao contrário, diversas arquiteturas foram apropriadas pelo regime 
para criação de ícones representativos de seu projeto político.  As fontes e análises realizadas mos-

27 Data inicial de realização do projeto do Ministério da Educação e Saúde (1936).  A escola carioca 
referia-se a um conjunto de arquitetos do Rio de Janeiro liderados por Lucio Costa - incluindo Oscar 
Niemeyer, Affonso Reidy, entre outros - e que praticavam uma arquitetura de matriz corbusiana, uma 
linguagem nacional de arquitetura moderna, que contou com amplo reconhecimento internacional. O 
termo escola carioca, cunhado pelo escritor Mario de Andrade, aparece simultaneamente ao lança-
mento do catálogo da exposição Brasil Builds pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). A 
mostra deu preferência às obras daquele conjunto de arquitetos do Rio de Janeiro, fazendo com que 
as características plásticas da escola carioca fossem notabilizadas como brazilian style, e por anos 
fossem tomadas como a totalidade da produção brasileira.  
28 Há pesquisas que questionam a historiografia clássica, mas apesar de complexificarem a leitura de 
hegemonia da arquitetura moderna, em geral não chegam a negar a existência de uma  certa vitória; 
como, por exemplo, Lauro Cavalcanti em Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem 
na arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006; e Carlos Alberto Ferreira Martins op. 
cit, 1987. Entre as análises mais críticas destacamos os seguintes trabalhos: CHUVA, Márcia Regina 
Romeiro. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural 
no Brasil (anos 1930 - 1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009; AL ASSAL, Marianna Ramos Bogho-
sian Al Assal Arquitetura, Identidade Nacional e Projetos Políticos na Ditadura Varguista. As escolas 
práticas de agricultura do estado de São Paulo. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009; SILVA, Joana Mello de Carvalho e Silva, 
Ricardo Severo: da arqueologia portuguesa à arquitetura brasileira. São Paulo: Annablume/Fapesp, 
2007 e O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva, 1930 – 
1960. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2012.



71

traram que apesar de efetivamente ter existido um apoio estatal, este se deu quantitativamente, na 
ampla contratação e realização de obras públicas. O mecenato público não deu preferência à uma 
linguagem específica, portanto, mas sem dúvida foi uma das estratégias apropriadas pelos arquitetos 
para a conformação e reconhecimento de um campo profissional específico, como iremos demonstrar. 

Segundo o sociólogo Bourdieu, um campo disciplinar é um espaço de disputas e lutas, um 
lugar de negociação em que todos são atuantes, em busca de lucro financeiro ou simbólico. 
Este espaço é estruturado, com posições e mecanismos de funcionamentos pré-determinados 
e altamente hierarquizados. Para o sociólogo, os campos de conhecimento são resultado de 
processos de diferenciação social, sustentados pelas relações de força entre os agentes envol-
vidos no embate. Um campo disciplinar autônomo, portanto, tem conhecidas suas fronteiras, 
sua constituição, seu funcionamento articulado e a configuração de seu mercado. Dessa forma, 
para reconhecer um campo de conhecimento específico, é necessário compreender como se 
dão o trânsito de ideias, a transferência de conhecimento, as formas de concessão de capital 
simbólico ou financeiro e de divulgação dos ideários (BOURDIEU, 1996; SILVA, 2010). 

Por esse viés conceitual, a inauguração das primeiras escolas autônomas de arquitetura durante 
a década de 1940 tem importância destacada como uma das estratégias educacionais centrais à 
consolidação do campo específico e do reconhecimento da profissão. Como sabemos, foi durante 
a década de 1940 que a longa e conflituosa trajetória de conformação do campo disciplinar da 
arquitetura chegou ao fim (VIDOTTO, 2014; SILVA, 2010; FICHER, 2005), com a participação ativa 
de Hélio Duarte. Afinal, até esse período, a atividade estava ligada à engenharia, e a formação 
do arquiteto somente poderia ser realizada em uma Academia de Belas Artes - como no caso do 
Rio de Janeiro - ou como uma especialização na Politécnica - como acontecia em São Paulo. A 
instituição de faculdades de arquitetura independentes das escolas de Belas Artes e das politéc-
nicas era o primeiro passo para a sua autonomização profissional no país.

Ainda nos apoiando em Bourdieu, é através do ensino que se formula e se difunde os atri-
butos estéticos que definem o campo profissional, ou seja, aqueles princípios e linguagens 
que se quer legitimar e consagrar pelos processos de constituição de um mercado de bens 
de consumo com público definido. É, portanto, através da instrução que se delimita o que 
tem ou não valor, definindo quais são os atributos mínimos de uma obra de arte legítima 
(BOURDIEU, 2007). Cientes de que a determinação das fronteiras do campo disciplinar e da 
função do arquiteto na sociedade, passava pelo ensino, um grupo de profissionais enfatizava 
a necessidade das faculdades autônomas, indispensáveis para definição e especificação de 
um saber técnico exclusivo da arquitetura (VIDOTTO, 2014; SILVA, 2010; FICHER, 2005). 

Em São Paulo, a fundação do departamento estadual do IAB em 1942 foi fundamental para a 
conformação do campo arquitetônico, contribuindo decisivamente para a criação de escolas 
autônomas de arquitetura, em 1947, no Mackenzie e, em 1948, na USP. Durante essa déca-
da, a capital paulista apresentava-se em franca expansão e recebia um volume considerável 
de investimentos - muitos relacionados aos festejos do quarto centenário da cidade - que 
faziam de São Paulo um lugar de muitas e diversas oportunidades profissionais e que, assim 
sendo, a caracterizavam como um agitado centro político dos debates em andamento. Como 
já foi dito na introdução, muito arquitetos se mudaram para São Paulo nesse período em 
busca de novos desafios profissionais, como Abelardo de Souza e o próprio Hélio Duarte. 
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 A regulamentação da profissão também é etapa determinante na legitimação de um campo 
de conhecimento, uma vez que estabelece para todos os integrantes do mesmo as regras e 
fronteiras que definem aquela atividade. Entretanto, as disputas que ocorriam para a de-
terminação do campo disciplinar da arquitetura brasileira, inflamadas desde a década de 
1920 - assim como os debates sobre todo o sistema de ensino - não foram pacificadas pela 
promulgação do Decreto-lei 23.569 de 1933, que regulamentava a profissão do arquiteto, do 
engenheiro e do agrônomo (FICHER, 2005; PASSOS, 1992; SILVA, 2010; VIDOTTO, 2014). E 
mesmo a partir da criação das faculdades autônomas de arquitetura, nos anos 1940, a dis-
tinção entre as atividades acima citadas não se efetivaria antes da década de 1950. 

É bem verdade que, durante os anos 1920 e 1930, engenheiros e arquitetos não se ocupa-
ram com a busca pela autonomia das atividades, pode-se dizer até que ambos os grupos 
concordavam que o campo profissional estava ligado à engenharia (PASSOS, 1992; SILVA, 
2010; FICHER, 2005). Interessava-lhes prioritariamente, tanto quanto ao estado varguista 
- que investia desde a década de 1930, como apontamos, na sistematização do ensino de 
graduação e na regulamentação das relações de trabalho - limitar a atuação dos construto-
res, mestres-de-obras e outros profissionais com conhecimento prático, mas sem formação 
específica, e garantir que a atividade fosse realizada apenas por profissionais diplomados.29 
A arquitetura tinha menor prestígio enquanto o engenheiro gozava de notoriedade e do 
respeito da sociedade. Assumir a atividade de projetista foi uma das primeiras estratégias 
de diferenciação profissional, que procurou atrelar o ofício de arquiteto ao meio artístico, 
distanciando-o da relação imediata com as obras e, dessa forma, com a engenharia (SILVA, 
2010; FICHER, 2005).  

Concomitantemente a esse movimento de conformação e de reconhecimento do campo pro-
fissional autônomo, surgiu uma nova linguagem arquitetônica que buscaria legitimação e 
que seria internacionalmente reconhecida como a arquitetura moderna brasileira. Esta con-
comitância temporal teve impacto considerável nos processos e personagens aqui estudados, 
como veremos (FICHER, 2005; AL ASSAL, 2009; SILVA, 2010). Apesar do reconhecimento que 
conquistaria, como a arquitetura moderna brasileira, várias das linguagens arquitetônicas da-
queles anos se consideravam modernas. E assim se julgavam por estarem atentas às demandas 
e aos desafios postos pelos problemas de seu tempo, como os decorrentes da intensa expansão 
urbana e das mudanças culturais, sociais e econômicas em curso. Nesse sentido, eram centrais 
as preocupações referentes à racionalização da construção face à industrialização, ao advento 
de novas tecnologias e materiais construtivos disponibilizados pelo mercado. Some-se a essas 
questões, o enfrentamento de programas inaugurais, sobre os quais pesava a ausência de refe-
rências históricas e projetos exemplares, que apoiassem a atividade projetual. 

29 Vale destacar uma fonte que em muito nos auxiliou no avanço desse viés da pesquisa, tornando mais pal-
páveis os debates e expondo o real envolvimento de Hélio Duarte nessas querelas. Através da pesquisa de 
iniciação científica de GRIMALDI, Saulo P. C., Op. Cit., tomamos contato com a Revista Técnica. A revista era 
uma publicação bimestral que foi produzida em Salvador de 1940 a 1956 pelo órgão oficial do sindicado dos 
engenheiros da Bahia. Uma revista especializada, portanto, produzida por e para engenheiros, arquitetos e 
construtores.  Muito por conta dessa peculiaridade, a revista mostrou-se um rico material, permitindo muito 
mais do que iluminar o período baiano da vida do arquiteto carioca, nosso objetivo inicial, mas também nos 
proporcionando a possibilidade de  elucidar questões do campo disciplinar e relacionadas ao contexto do 
período, como essas que vem sendo desenvolvidas aqui.
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Dessa forma, a determinação e a legitimação do campo disciplinar estavam atreladas desde a 
processos de transformação social e urbanas mais amplas, como se mostrou acima, como aos 
conflituosos debates acerca da delimitação das competências profissionais, que passavam pela 
construção de um conhecimento específico que definia um fazer exclusivo baseado no projeto, 
calcados e viabilizados pelo ensino autônomo e a estruturação de um mercado consumidor pró-
prio (BOURDIEU, 2007; SILVA, 2010).  No âmbito disciplinar, uma vez construídos os andaimes 
do campo autônomo, as querelas entre as linguagens arquitetônicas foram centrais, cada uma 
delas definindo escolhas e princípios arquitetônicos específicos e, muitas vezes, confrontantes. 

Nesse sentido, a ascendência sobre a concepção e organização da história da arquitetura foi 
outro ponto nevrálgico no processo de edificação do campo profissional autônomo, alterando 
o prumo da balança a favor da arquitetura moderna - aquela conhecida como escola carioca - 
em detrimento de outras linguagens e proposições arquitetônicas. A existência de um número 
considerável de pesquisas e trabalhos que confirmam uma hegemonia do movimento moderno 
a partir dos anos 1940, tem relação direta com o fato de que foram os próprios integrantes 
deste movimento os principais articuladores de uma história da arquitetura brasileira que se 
tornou hegemônica, dominando as esferas de ensino e consagração do campo disciplinar. 

Como mostra a bibliografia, isso foi possível porque foram esses mesmos arquitetos que 
assumiram o SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), quando este foi 
fundado em 1936. A atuação do arquiteto Lucio Costa mais uma vez foi determinante na 
edificação de uma história da arquitetura brasileira com uma perspectiva enviesada (CHUVA, 
2009; AL ASSAL, 2009). Empossado na Divisão de Tombamentos do SPHAN assim que este foi 
inaugurado, Costa foi o olhar técnico que fundamentou o processo seletivo que determinava 
o que era considerado válido como patrimônio histórico - e portanto deveria ser preservado - 
e o que não era qualificado como obra arquitetônica legítima. Dessa forma, construiu a base 
teórica 30 que apagava disputas e embates, desqualificando outras linguagens como desvios 
e erros de conduta ou interpretação, e colocando a arquitetura moderna como um fim lógico 
e previsível, que naturalmente prevaleceria após a superação dos equívocos. 

Com o poder de construção de sua própria narrativa, o movimento moderno edificou uma 
história que foi legitimada pelas políticas de preservação do patrimônio - e, posteriormente, 
seria propagada pelas faculdades de arquitetura - e renegou outros momentos que não se en-
caixavam na estrutura linear e progressiva que apontava a si próprio como única conclusão 
lógica do desenvolvimento arquitetônico no país. Nesse sentido, apesar de a hegemonia da 
arquitetura moderna não ser uma verdade em termos quantitativos, há uma vitória expres-
siva no domínio do mercado erudito, uma vez que conquistou o controle da transferência 
de conhecimento e, principalmente, das formas de concessão de capital simbólico (CHUVA, 
2009; AL ASSAL, 2009). Dessa forma e através destes mecanismos, a arquitetura moderna 

30Antes mesmo da constituição do SPHAN, Lucio Costa já operava a construção de uma história que 
fundamentava a arquitetura moderna, especialmente a praticada pela chamada escola carioca. No 
caso do órgão de patrimônio, a relação com o Ministro da Educação, Gustavo Capanema, sem dúvida 
foi fundamental para sua indicação como dirigente e criou a oportunidade de legitimar a edificação 
historiográfica que já vinha realizando. Ver a esse respeito: SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA 
(2000) e NOBRE [et. al.] (orgs.) (2004).
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obteve maior domínio também das formas de divulgação de ideário e do trânsito de ideias, 
especialmente nos cursos de arquitetura autônomos. 

Também teve impacto considerável na trajetória de conformação e legitimação do cam-
po profissional autônomo a validação internacional, ainda que esse reconhecimento tenha 
pesado mais para a arquitetura moderna. 31 A exposição internacional tem dois vieses, um 
do olhar exterior, trata-se de exibir uma arquitetura que se diz legítima representante da 
identidade brasileira; outro da avaliação interna, comprovando a legitimidade de suas obras 
para o estrangeiro (MARTINS, 1987; LIERNUR, 2010; CAVALCANTI, 2006). Considerando um 
certo complexo de inferioridade - da antiga colônia que referenciava sua cultura pela euro-
peia, especialmente pela francesa - a aprovação e sucesso da arquitetura brasileira no exterior 
estimulava uma confiança e segurança na nossa própria capacidade. Nesse caso, o sucesso de 
crítica e público da exposição Brazil Builds realizada pelo MOMA (Museu de Arte Moderna) de 
Nova York em 1942 (BRUAND, 2002; SEGAWA, 1998) - seguida de uma publicação em 1943 
- comprova a aprovação estrangeira à arquitetura brasileira, mas é importante salientar que 
louvava especificamente a arquitetura moderna e, mais ainda, a escola carioca (TINEM, 2002). 

Como vimos, nas estratégias para a conformação e reconhecimento do campo profissional au-
tônomo, o suporte estatal sem dúvida foi um braço importante da trajetória. Ao mesmo tempo 
que patrocinava o ofício, ao contratar com frequência arquitetos para as obras que realizava, 
o Estado também validava essa atividade profissional para a sociedade. O viés didático da ar-
quitetura serviu ao objetivo do Estado de atrelar valor aos edifícios públicos, explicitando a di-
mensão social das competências da profissão (AL ASSAL, 2014). Esse foi um atributo mais caro 
aos arquitetos modernos que aos demais, uma vez que se auto-atribuíram um papel político, 
enxergando na arquitetura a habilidade de iniciar ou estimular um processo de transforma-
ção social (CAVALCANTI, 2006; MARTINS, 1987). É de se aventar para o fato de que, tomando 
para si uma função social dessa amplitude, a atividade se engrandecia, garantindo projeção e 
visibilidade, o que proporcionava maior reconhecimento à profissão. Os arquitetos modernos 
atrelaram seus próprios ideais e princípios à função social, como estratégia de distinção e va-
lorização do movimento, reforçando as ações de legitimação da construção histórica que lhes 
rendeu a reputação de linguagem vitoriosa e que alcançou a hegemonia do período. A função 
social do arquiteto, à luz do movimento moderno, objetivando a mudança da sociedade, se 
dava primeiramente pela promoção da melhoria das condições de vida, principalmente através 
do estímulo à atividade industrial, por intermédio da racionalização construtiva; passando 
pela dedicação ao urbanismo, proporcionando um desenho de cidade mais justo e equilibrado; 
e, mais importante, pelas propostas de novas formas de morar e pelos projetos de equipamen-
tos públicos - onde se incluem as edificações voltadas para o ensino público.

Da mesma forma, ao se apropriar da arquitetura como um dos pilares de edificação da iden-
tidade nacional, fundamental ao seu projeto político, o Estado ratificava o alcance público 
da disciplina - enquanto parcela do sistema cultural - e colaborava fortemente com a valori-
zação da atividade profissional. Entretanto, o regime não deu preferência a uma linguagem 

31 Vale ressaltar que essa escolha também se fez externamente, como LIERNUR (2010) demonstra e 
explicita suas motivações. 
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única, nem mesmo procurou relacionar programas à arquiteturas específicas. 

No caso da arquitetura escolar o Estado se apropriou politicamente tanto a linguagem ne-
ocolonial quanto da arquitetura moderna. Ambas eram intrinsicamente ligadas ao projeto 
de construção da identidade brasileira, buscando para isso as raízes nacionais no período 
colonial. Essa busca por uma tradição nacional para fundamentar seus ideais e princípios 
tem profunda relação com o projeto de modernização, como já apontado, e alicerçou ambas 
manifestações arquitetônicas. 

Apesar de parecer contraditório, a arquitetura neocolonial mantinha laços com a tradição 
acadêmica, mas era considerada por muitos como moderna pelos princípios nacionalistas que 
orientavam a sua prática na invenção de novos ornamentos e novas soluções alinhadas com 
as transformações sociais em curso. Nesse sentido, o neocolonial também costumava aten-
der satisfatoriamente aos princípios funcionais, seja do ponto de vista técnico-construtivo, 
seja do ponto de vista do conforto e do arranjo do programa. Os arquitetos neocoloniais, 
portanto, colocavam em prática tecnologias as mais atuais, colocando-se frente aos novos 
desafios sociais e urbanos daquela primeira metade do século XX. Por fim, vale pontuar que 
também seus praticantes estavam envolvidos na definição do campo disciplinar e na legiti-
mação profissional (AL ASSAL, 2009; SILVA, 2009). 

A arquitetura moderna também articulou tradição e modernidade, mas construiu de forma 
diferente esse vínculo. Se no caso no neocolonial ele se pautava principalmente pela lógica 
tipológico-estilística, entre os modernos essa relação não era direta, tendo sido necessário  
buscar nos princípios norteadores da arquitetura colonial os pontos para articular e justifi-
car suas decisões atuais. Ou seja, os princípios coloniais deveriam servir de inspiração para 
criar novas soluções que, ainda que não tivessem a mesma aparência, apresentassem a mes-
ma funcionalidade. Nesse sentido, a lógica que orientava os arquitetos modernos era cons-
trutiva, os parâmetros dados pela arquitetura colonial dando fundamentos abstratos a novas 
respostas, que seriam igualmente adequadas às características geográficas locais - portanto, 
funcionais e econômicas - numa estratégia de inculcar aquelas qualidades ditas nacionais 
como suas também, de forma a conquistar reconhecimento e provocar sentimentos de per-
tencimento e de patriotismo.

Assim, na criação de símbolos representativos e dos ícones que fundamentavam a edificação 
de uma identidade nacional - alicerce do projeto político - diversas foram as arquiteturas 
apropriadas pelo Estado, e os embates entre as linguagens, especialmente a neocolonial e a 
moderna conforme viemos mostrando no caso da educação, tem maior relação com as dispu-
tas relativas às etapas de conformação e legitimação do campo disciplinar específico. Como 
demonstraremos a seguir, no caso da arquitetura escolar, nossa fontes demonstraram que a 
eleição da linguagem apropriada para a edificação de ensino teve relação mais direta com as 
escolhas pessoais dos personagens envolvidos, com as exigências realizadas no momento da 
contratação e com o contexto de forma geral, do que com as exigências postas pela reforma 
pedagógica, por qualquer determinação do Estado ou mesmo por uma linguagem que tenha 
se imposto pela prevalência conquistada junto ao gosto público.
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1.3. ANÍSIO TEIXEIRA: ESCOLA NOVA E ARQUITETURA MODERNA

1.3.1. ANÍSIO TEIXEIRA E O CONVÊNIO ESCOLAR EM SP
Os arquitetos de forma geral, mas ainda mais os modernos, realizaram um esforço de apro-
ximação dos interesses coletivos e públicos mais valorizados que outros na estratégia de 
colocar em prática a função social que se atribuíam. Nesse sentido, o programa escolar 
ganhou ainda maior relevância e interesse por parte dos arquitetos por ser considerado um 
dos principais motores do processo de transformação social. Como já mencionado, tanto a 
linguagem neocolonial quanto a arquitetura moderna foram igualmente eleitas para edificar 
escolas públicas, muito provavelmente porque ambas estavam envolvidas com a construção 
de uma identidade nacional. No caso do Convênio Escolar em São Paulo, contudo, a escolha 
pela linguagem moderna parece se explicar pelos personagens envolvidos e pela consoli-
dação e aceitação pública alcançada pelo movimento moderno no final da década de 1940, 
como procuraremos demonstrar. 

A produção da nova estrutura de equipamentos escolares em São Paulo foi liderada por Hélio 
Duarte, como já mencionado. Os projetos das escolas traziam na bagagem a nítida influên-
cia das propostas, conceitos e formulações pedagógicas do educador baiano Anísio Spínola 
Teixeira,32 um dos principais personagens da história da educação brasileira. Pedagogo e pes-
quisador, foi um dos representantes mais importantes do movimento Escola Nova,33 grande 
defensor de uma educação pública, laica e gratuita. As ideias de Teixeira foram inspiradas 
nas experiências educacionais norte-americanas, especialmente pelo Sistema Platoon,34 de-
senvolvido com base na filosofia de John Dewey, pedagogo considerado o expoente máximo 
da escola progressiva americana. Foi com base nessas experiências, visitadas e estudadas 
pessoalmente, que Teixeira idealizou e propôs uma ampla reforma programática para todo o 
ensino fundamental no país, cuja principal inovação residia na aposta em uma educação em 
período integral (DUARTE, 1973; BUFFA; PINTO, 2002; FERRAZ, 2008). 

32 É provável que Hélio Duarte e Anísio Teixeira tenham se conhecido ainda no Rio de Janeiro, quando 
o primeiro era recém formado e Teixeira foi nomeado secretário da educação do Distrito Federal, 
mas certo é que conviveram em Salvador durante a metade final da década de 1930, como comprova 
entrevista do engenheiro Walter Gordilho, realizada por Saulo Phon Costa Grimaldi (s.d.). Duarte 
mudou-se para Bahia em 1936 tendo Anísio Teixeira retornado ao seu estado natal alguns meses 
antes, no final de 1935. Ambos pertenciam ao grupo de intelectuais ligados ao movimento moderno, 
ainda pequeno na capital baiana naquele momento. E foi através desse convívio próximo que Duarte 
assimilou muito dos ideais e princípios do pedagogo, e que colocaria em prática anos depois, nos 
estudos para a Escola Parque em Salvador, com o próprio Teixeira e nas obras do Convênio Escolar 
em São Paulo. 
33 Escola Nova é o nome dado no Brasil a um movimento reformador do ensino, uma proposta pedagó-
gica inovadora, progressista, fundamentada nas descobertas das ciências humanas e ligada aos prin-
cípios da modernidade, que ocorreu na grande maioria dos países do ocidente, guardadas sempre 
pequenas diferenças dadas, especialmente, pelas imposições e limites dos contextos locais.   
34 As escolas Platoon tiveram início em Gary, no estado de Indiana/EUA. Idealizadas por Willian A. 
Wirt, discípulo de John Dewey, ficaram conhecidas como escolas trabalhar-estudar-brincar. O nome 
foi dado por conta dos pelotões - platoon em inglês - de alunos que se alternavam nos usos e ho-
rários das escola. Ver: DUARTE, Hélio de Queiroz.  Escolas Classe Escola Parque, uma experiência 
educacional. São Paulo, FAU USP, 1973. E também: ROCHA, Angela Maria; RUAS, Dalton Bertini. A 
constituição de um projeto tese escolar: as duas hipóteses não-construídas da escola-parque de Hé-
lio Duarte. Arq.Urb. São Paulo, n. 15, p. 51-68, 1º semestre 2016.
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Com período de uso mais extenso que o comum até então, as escolas Platoon norte-america-
nas podiam oferecer atividades extras-curriculares. A promoção do desenvolvimento socioe-
conômico das comunidades nas quais as escolas fossem inseridas era o objetivo principal, e 
uma das estratégias de aproximação era a oferta de cursos ligados às atividades econômicas 
que já se desenvolvessem na região. A educação para o trabalho, para o saber fazer, era a 
peça fundamental do sistema Platoon, e um avanço considerável para o ensino da época, que 
basicamente garantia ao aluno ler, escrever e contar. 

Mas não era só o ensino de ofício que interessava aos idealizadores do sistema Platoon. Eles 
também consideravam o fazer como instrumento pedagógico, no sentido mesmo do dito 
popular “é fazendo que se aprende”. Assim, interessava que o aprendizado passasse pela 
execução ou mesmo pelo planejamento de como realizar a tarefa, o que não significava 
desconsiderar as peculiaridades da infância  (DUARTE, 1973; ROCHA; RUAS, 2016; FERRAZ, 
2009). Afinal, o ensino deveria ensejar o desenvolvimento pleno da criança e para isso era 
desejável que se estabelecesse uma relação de reciprocidade e de diálogo. Nesse sentido, co-
laborou a evolução e aprofundamento dos estudos sobre a psicologia infantil, determinantes 
na elaboração - e aceitação - de um processo de ensino centralizado na criança, e não mais 
na figura do mestre, como veremos adiante.

A racionalização dos períodos, com alternância de turmas de alunos evitou um aumento 
excessivo de custos e viabilizou as escolas Platoon, que foram a tipologia de ensino público 
de maior expressão nos EUA, chegando a alcançar a marca de 200 cidades e 750.000 alunos 
(ROCHA, RUAS, 2016). 

A primeira reforma educacional realizada por Anísio Teixeira, em 1931, já seguia esses 
princípios, tendo sido proposta para o antigo Distrito Federal - na cidade do Rio de Janei-
ro - justamente no momento de recrudescimento do regime varguista; de aprofundamento 
dos movimentos nacionalistas; afirmação da arquitetura moderna, e aprofundamento das 
disputas pela conformação e reconhecimento do campo profissional com a regulamentação 
do ensino autônomo de arquitetura e urbanismo. Também foi durante o Estado Novo que as 
propostas da Escola Nova testadas previamente no Rio de Janeiro ganharam força e a opor-
tunidade de serem adotadas em escala nacional. 

A semelhança nominal do regime político e do movimento educacional não parece coinci-
dência. Ela deve ter relação com a semelhança de objetivos e princípios, ambos veiculados 
com a alguns dos ideais da modernidade, entre eles o do o nacionalismo. Não por acaso, 
ambos apostavam na educação como estratégia sine qua non para construção de um novo ci-
dadão, um novo brasileiro – o termo novo também aqui assumindo o sentido de mudança, de 
refundação da nação, seu povo e instituições. Interessa, portanto, investigar de que forma a 
pedagogia da Escola Nova se relacionou como o regime estado novista e como a arquitetura 
atendeu aos propósitos dos educadores ao materializar as inovações por eles propostas no 
programa educacional. Vale também avaliar quais foram os impactos dessas realizações no 
campo disciplinar. Para tanto, faz-se necessário atinar sobre as mudanças que ocorriam no 
campo da pedagogia naqueles anos agitados, especialmente no âmbito cultural. 
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1.3.2. PEDAGOGIA TRADICIONAL e PEDAGOGIA NOVA

Desde o final do século XIX no Brasil, tinha-se o objetivo de organizar a educação através da 
instituição de um sistema nacional de ensino, garantindo centralização normativa e concessão 
de objetivos comuns a uma rede de escolas sobre todo o território nacional. Para tanto, era ne-
cessário determinar os conceitos e princípios que regeriam o sistema, definindo-se qual seria a 
pedagogia que o fundamentaria e  se adequaria melhor aos estratagemas do poder público para 
a educação (SAVIANI, 2013; MIGUEL, VIDAL, ARAUJO, 2011). Entretanto, os governos republica-
nos não levaram adiante os planos de criação de um sistema nacional de ensino, ficando a cargo 
dos estados da federação soluções individualizadas. De todo modo, o debate que se estabeleceu 
a partir desse momento rendeu uma melhor compreensão de algumas das filosofias pedagógicas 
em voga, especialmente as que ficariam conhecidas como tradicional, liberal e cientificista. 

Todas elas têm relação com o contexto brasileiro da época, mas as duas últimas são desta-
cadas por traduzirem a busca por uma certa modernidade calcada principalmente no laicis-
mo do Estado, motivo pelo qual defendiam a total desoficialização da educação (SAVIANI, 
2013; MIGUEL, VIDAL, ARAUJO, 2011). Se por um lado o desligamento do Estado poderia 
garantir liberdade efetiva ao ensino e com isso promover uma formação desatrelada do con-
trole político-social, por outro lado, a defesa de um completo desligamento tornou-se um 
empecilho para a concretização do sistema nacional de ensino. Tal impedimento somado à 
força da ideologia liberal-positivista, a estrutura social e econômica calcada na federação e 
alta concentração de renda, explica em parte porque o Brasil, ao contrário de muitos países 
do Ocidente, inclusive na América Latina, não conseguiu erradicar o analfabetismo, nem 
alcançar a universalização da educação básica naquele momento, com reflexos ainda hoje 
presentes. 

Na ausência de uma sistematização nacional algumas iniciativas merecem ser destacadas, 
como a ordenação pedagógica iniciada em São Paulo, em 1893, modelo para as sistematiza-
ções realizadas posteriormente em outros estados do território nacional. Os “grupos esco-
lares” criados por essa iniciativa foram organizados a partir da reunião das antigas escolas 
unitárias, que eram, na verdade, classes de ensino básico regidas por um único professor e 
que reuniam alunos em diferentes estágios de aprendizagem. Uma das principais alterações 
realizadas na conformação dos grupos escolares foi justamente o agrupamento de alunos em 
graus diversos, considerando o nível de aprendizagem da criança, o que determinou uma 
organização progressiva do ensino, em séries sequenciais. (SAVIANI, 2013; MIGUEL, VIDAL, 
ARAUJO, 2011). Além da progressividade, a concepção pedagógica dos grupos escolares se 
fundamentava nos princípios de memorização, formalismo, autoridade, emulação e intuição. 
É essa a filosofia de ensino que seria depois classificada pelos escolanovistas de Tradicional.35

Na metodologia tradicional os princípios fundamentais de memorização, formalismo e equi-

35 Assim como os arquitetos modernos, os pedagogos do movimento escola nova, realizaram a orga-
nização da história pedagógica do país, consolidando uma historiografia que lhe era favorável, deter-
minando a pedagogia nova como um único sistema educacional que poderia levar a cabo o projeto 
socioeconômico e político do país, como Saviani (2013) demonstra.
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dade pautavam o ensino que se apoiava no uso de obras primas da literatura, da arte e das 
ciências como parâmetros para o aprendizado. A escolha dessas obras não era questionada, 
uma vez que eram considerados símbolos consagrados pela sociedade; e por ser incon-
testáveis, acreditava-se que garantiam a desejada uniformidade ao ensino. A assunção da 
uniformidade dada pelos modelos, apesar de se justificar na busca por uma equidade eti-
camente desejada, acabava por achatar as particularidades e minimizar os potencialidades 
individuais, além de não ser necessariamente garantia de uma avaliação justa ou mesmo 
de imparcialidade. Uma das prerrogativas da pedagogia tradicional era o estímulo a uma 
concorrência dita saudável entre os alunos, com diversas formas de emulação, através de 
competições e premiações. Portanto, os alunos estavam sempre em posição de  disputa com 
seus colegas e o professor atuava como juiz, autoridade que não podia ser confrontada ou 
questionada, e de forma nenhuma contrariada (CHARLOT, 1979; SAVIANI, 2013). Essa forma 
de organização, como apontamos, disseminou-se por todo o país e, segundo Saviani (2013), 
ainda é utilizada hoje por muitas instituições no Brasil, sendo ainda hoje a base da filosofia 
da escola fundamental do sistema público de ensino. 

Apesar das críticas, o modelo teve seus méritos. A organização dos alunos por estágios de 
aprendizagem através da graduação progressiva em séries, alcançou maior eficiência do 
que as antigas classes de único professor. Por outro lado, seus mecanismos de avaliação, 
de emulação e de seleção, revelaram-se como meios de segregação socioeconômica que se 
impunham já desde a acessibilidade ao ensino. 

Somente a partir dos anos 1920, com a aceleração dos processos de industrialização e, con-
sequentemente, de urbanização, é que surgiram movimentos a favor da educação pública, 
gratuita e obrigatória. É justamente nesse contexto que é fundada, em 1924, a Associação 
Brasileira de Educação (ABE), considerada marco inicial de adesão do país à pedagogia da 
Escola Nova e que tem início um ciclo de reformas do sistema de ensino, que abrangeu gran-
de parte dos estados nacionais: 1920, reforma Sampaio Dória em São Paulo; 1922, reforma 
liderada por Lourenço Filho no Ceará; 1925, reforma baiana dirigida por Anísio Teixeira; 
1927, reforma de Francisco Campos e Mário Casasanta em Minas Gerais; 1928, reforma no 
Distrito Federal com Fernando de Azevedo e 1929, reforma pernambucana encabeçada por 
Carneiro Leão (SAVIANI, 2013; MIGUEL, VIDAL, ARAUJO, 2011). A maioria dos personagens 
envolvidos nessas reformas eram educadores ligados ao movimento da Escola Nova (SAVIANI, 
2013; MIGUEL, VIDAL, ARAUJO, 2011).  

Os alicerces da Escola Nova  se apoiam nas ciências humanas, sociais e naturais - notadamente a 
biologia, sociologia e psicologia (LOURENÇO FILHO, 1974; VALDEMARIN, 2010) - que se desenvol-
veram na esteira da expansão do capitalismo industrial e da exponencial urbanização vivenciada 
na passagem do século XIX para o XX, com proliferação das grandes cidades e o surgimento das 
primeiras metrópoles. Essas ciências novas realizaram numerosos estudos e experimentações 
acerca do ser humano, desde o seu desenvolvimento físico e psicológico e até sua relação com o 
ambiente. Considerando a natureza de suas atribuições, o impacto dessas novas descobertas se 
fizeram sentir em várias disciplinas, inclusive na arquitetura, especialmente nos estudos sobre 
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Zeitgeist 36- espírito de um tempo, ou seja, o conjunto dos aspectos culturais, econômicos, técni-
cos, sociais, etc., que caracterizam uma determinada época - e das leis da Gestalt 37 - as leis regem 
a forma como o cérebro humano realiza o processo de dar forma ao que se vê. 

O mesmo se verifica na Escola Nova, notadamente em sua referência ao Darwinismo e à teoria de 
evolução social de Spencer. Em um de seus livros, Educação intelectual, moral e física (1863),38 

Spencer desenvolve a ideia de que é necessário preparar as crianças, através da educação, para 
serem cidadãos aptos e úteis à sociedade, garantindo que sua formação fosse adequada para uma 
vida de qualidade na sociedade industrial capitalista.  Além dos conhecimentos científicos e 
técnicos, fazia-se necessário o aprendizado de conceitos morais e éticos ligados ao patriotismo e 
também o desenvolvimento físico e de noções de higiene que formassem trabalhadores saudáveis 
para compor o exército de operários necessários ao desenvolvimento da nação (KRUPPA, 2002; 
GOMEZ, 2005). Esses ideais se encaixavam perfeitamente com os planos políticos do Estado, con-
forme já apontado, norteando também a filosofia pedagógica da Escola Nova. 

Fundamentados nessas novas teorias, investigações e descobertas, surgiram novas formas de 
educar e métodos considerados mais eficientes para estimular o crescimento físico e intelectual 
das crianças. Os princípios que alicerçavam a filosofia da Escola Nova eram: liberdade, iniciativa, 
atividade, interação, cooperação e solidariedade, e de saída já demonstravam uma crítica pro-
funda à metodologia tradicional. Liberais e progressistas, os escolanovistas encontraram apoio 
na doutrina positivista para a edificação de seus ideais, acreditando em uma evolução constante 
- mais um ponto de convergência entre Escola Nova e a teoria de evolução social de Spencer.

 Nesse cenário, o passado não se presta mais como referência para o presente (RIBEIRO JU-
NIOR, 1986; VALDEMARIN, 2010), por isso as grandes obras consagradas não serviam mais 
como parâmetros a serem seguidos e modelos não deveriam sequer servir como estratégias de 
ensino. Em consonância com seu embasamento científico, a Escola Nova apostava nos apren-
dizados obtidos através de experiências empíricas, e estas não eram impostas em uma relação 
de poder hierárquica. Diferentemente da metodologia tradicional, as crianças eram o eixo 
estruturador do sistema de ensino,  o mestre não assumia mais o centro em torno do qual a 

36 Conceito inicialmente desenvolvido pelo filósofo Hegel para se contrapor ao princípio do genius 
locci. Ver em: HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Filosofia da História. Brasília: Editora UNB, 1995. Foi 
um princípio caro, fundamental à arquitetura moderna, posteriormente chamada por Estilo Interna-
cional, que rechaçava justamente a ideia de estilo. Essa arquitetura procurou realizar obras abstratas, 
sem nenhuma referência ao passado, priorizando as formas puras, relacionadas ao desenvolvimento 
de uma estética da máquina, ligadas à cultura tecnológica que marcou o século XX, principalmente 
sua primeira metade. 
37 A teoria da gestalt foi desenvolvida a partir do final do século XIX, mas suas leis foram estabelecidas 
mesmo a partir dos estudos realizados nos anos 1920 na Alemanha. Não é coincidência a proximidade 
física e temporal da escola Bauhaus, que se apoiou na teoria dando continuidade às pesquisas sobre 
sua aplicação e alcance na arquitetura e, principalmente, na área do design. ARNHEIM, Rudolf. Arte e 
percepção visual: um psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira, 1994 e Intuição e intelecto na 
arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. Ver ainda:, KOFFKA, Kurt. Princípios da psicologia da gestalt. São 
Paulo: Cultrix, 1975; LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott Miller (orgs).  ABC da Bauhaus: a Bauhaus e a 
teoria do design. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 
38 SPENCER, Herbert. Educação intelectual, moral e physica. Porto: Alcino Aranha. São Paulo: Teixeira 
& Irmão, 1888. Para saber mais ver: KRUPPA, Sônia. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 2002; 
GOMES, Candido Alberto. A educação em novas perspectivas sociológicas. São Paulo: EPU, 2005. 
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escola se organizava, ao contrário, era apenas um dos elos do processo educativo, orientando 
e organizando as experiências, funcionando como um catalizador da aprendizagem. Também 
procurava-se incentivar o trabalho em grupo, promovendo interações entre os alunos e entre 
estes e seu meio, experiências que tinham a intenção de configurar a escola como uma comu-
nidade democrática em escala reduzida (OLIVEIRA, 1991, VALDEMARIN, 2010).

A metodologia escolanovista propunha, portanto, renovar as formas de aprendizagem, centra-
lizando na criança suas decisões, revisando a partir dela as estruturas pedagógicas e revolucio-
nando o sistema de ensino. Tal proposta, contudo, estava atrelada não apenas à preocupações 
pedagógicas, mas ao compromisso desses educadores com o país, procurando formar um homem 
novo, moderno, preparado para as novas exigências de um mercado de trabalho mecanizado, 
em uma sociedade do capitalismo industrial. Como vimos, essas intenções iam ao encontro dos 
objetivos do Estado brasileiro daquele período que procurava incorporar o organização taylorista-
-fordista do trabalho através das revisão da legislação trabalhista e do sistema de ensino.  

A pedagogia da Escola Nova propunha a introdução de novos conteúdos pedagógicos que 
se somavam conhecimentos das áreas de ciência, artes e técnica. Além disso, defendiam a 
educação em tempo integral para dar conta da extensão curricular proposta. Dessa forma, 
não somente as novas disciplinas, com suas exigências de laboratórios, oficinas, bibliotecas, 
ginásios, espaços para hortas e viveiros, etc.,  mas também o funcionamento em período 
estendido - solicitando refeitório, vestiários, salas de atendimento médico - requisitavam 
edificações diferenciadas e maiores do que aquelas que antes atendiam a escola tradicional, 
como veremos mais adiante. 

Há, como foi sucintamente exposto, diferenças entre as pedagogia tradicional e escolanovis-
ta. Mas há também continuidades notáveis. Ambas tinham embasamento na racionalidade 
liberal e no darwinismo social, por isso apostavam no mérito pessoal e na recompensa in-
dividual. Além disso, há trabalhos que apontam para o fato de que nenhuma delas ultra-
passou a barreira utópica, uma vez que não propunham uma educação que se aproximasse 
da realidade brasileira, ao contrário, preparavam as crianças para uma sociedade idealizada 
(CHARLOT, 1979; OLIVEIRA, 1991, VALDEMARIN, 2010), o que torna inevitável a pergunta: 
“seria possível organizar a educação antes da mudança da estrutura social ou, pelo menos, 
simultaneamente a este processo?” (NUNES, 1996, p. 123).  Essa é uma questão que animou 
os debates da época e que foi enfrentada por Anísio Teixeira na mencionada reforma de 
ensino do Distrito Federal que nos interessa apresentar agora em detalhe. 

1.3.3. A REFORMA PEDAGÓGICA DO DISTRITO FEDERAL 
Retomando alguns apontamentos, cabe lembrar que foi especialmente a partir da segunda 
década do século XX que se fortaleceu no país um movimento nacionalista, cuja premissa 
fundamental era edificar uma identidade brasileira, cujos símbolos caberiam determinar num 
esforço de distinção do país em face às demais nações. Os arquitetos participaram ativamente 
desse projeto que envolveu disputas acirradas acerca de qual linguagem melhor traduziria a 
nação. Tais disputas foram travadas em diversas arenas, inclusive a da educação que assumiu 
certa importância em função dos compromissos de transformação social que pautavam parte 
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das discussões acerca da constituição de um campo profissional autônomo para a arquitetura. 

A escolha da linguagem arquitetônica para as escolas edificadas durante as reformas do final 
da década de 1920 e início dos anos 1930, oscilou preferencialmente entre a arquitetura 
neocolonial e moderna. A eleição de uma ou outra vertente arquitetônica parece se vincular, 
de um lado, à escolhas pessoais dos personagens envolvidos na formulação e implementação 
destas reformas, de outro, por imposições do contexto. Assim, ao contrário do que se tem 
afirmado não há uma ligação direta entre a linguagem arquitetônica adotada e os desafios 
impostos pelo novo conteúdo programático apresentado pela pedagogia escolanovista. Nesse 
sentido, é especialmente significativo o fato de que mesmo dois dos três 39 principais teóri-
cos da Escola Nova - Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira – optaram ao longo de sua car-
reira por expressões arquitetônicas diversas para responder a programas escolares similares.  

O professor Fernando de Azevedo - que também se dedicava ao jornalismo, tendo sido co-
mentarista, crítico literário e colaborador no Correio Paulistano (1917-1922) e no jornal O 
Estado de São Paulo (1923-1926) - organizou dois inquéritos importantes e de grande re-
percussão, um sobre a arquitetura brasileira e outro sobre a situação da educação no Brasil, 
especialmente em São Paulo. O trabalho sobre arquitetura foi realizado em um total de nove 
artigos publicados no jornal O Estado de S. Paulo, com a participação de vários engenheiros e 
arquitetos - em destaque Ricardo Severo - e do médico José Marianno Filho, a maioria todos 
eles vinculados ao movimento neocolonial (PINHEIRO, 2005; SILVA, 2007; AL ASSAL, 2009). 
Não surpreende, portanto, que ao final do inquérito, eles concluam acerca da necessidade 
da arquitetura ser preenchida de significado nacionalista, pela assunção de uma linguagem 
genuinamente brasileira que esta deveria ser forjada com base nas características da arquite-
tura colonial. Sobre o título de “A instrução pública em São Paulo” - posteriormente reedita-
do, pelo próprio autor, para “A educação na encruzilhada” -, o segundo inquérito levantava 
a situação do sistema educacional, apontando as muitas falhas e demandas não atendidas e 
mostrava o ensino “na encruzilhada” entre abraçar novas metodologias, renovar-se e evoluir 
ou continuar insistindo nos rumos já assumidos. 

É provável que a projeção alcançada pelos inquéritos, tenha levado o então presidente 
Washington Luiz e o prefeito Antônio Prado Junior a convidar Fernando de Azevedo para 
assumir, em 1927, a Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal.40 Ao chegar no 
Rio de Janeiro, Azevedo se deparou com um aparelhamento escolar altamente deficitário, 
elaborando uma considerável reforma educacional, a primeira ditada pela pedagogia da    

39 No movimento da Escola Nova no Brasil, três educadores foram os pilares estruturais na fun-
damentação pedagógica e nas propostas de reforma do ensino: Lourenço Filho, Anísio Teixei-
ra e Fernando de Azevedo. Mas vários intelectuais contribuíram e apoiaram o movimento, como 
os escritores Cecília Meireles e Mário de Andrade; e outros dariam prosseguimento nas dé-
cadas seguintes, como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Para saber mais: MIGUEL, Ma-
ria Elisabeth Blanck; VIDAL, Diana Gonçalves; ARAUJO, José Carlos Souza (orgs). Reformas 
Educacionais: as manifestações da Escola Nova  no Brasil (1920 a 1946). Campinas/SP: Auto-
res Associados; Uberlândia/MG: EDUFU, 2011. E ainda: VALDEMARIN, Vera Teresa. História 
dos métodos e materiais de ensino: a escola nova e seus modos de uso. São Paulo: Cortez, 2010.  
40A Diretoria Geral de Instrução Pública foi transformada em Departamento de Educação e depois 
em Secretaria de Educação e Cultura.
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Escola Nova.41 A reformulação por ele encabeçada - como seria de se imaginar, considerando 
os inquéritos que realizou em São Paulo - reconhecia a arquitetura escolar como peça fun-
damental do sistema de ensino e elegia o neocolonial como a linguagem preferencial para 
as novas edificações escolares (OLIVEIRA, 1991; AL ASSAL, 2009; SAVIANI, 2013; MIGUEL, 
VIDAL, ARAUJO, 2011). A arquitetura neocolonial também foi a opção majoritária das refor-
mas educacionais que se seguiram em todo o país ao longo da década 1920. 

No Rio de Janeiro, os arquitetos Nereu Sampaio e Gabriel Fernandes foram os autores dos 
projetos das escolas azevedianas, à exceção da Escola Soares Pereira (1926 - bairro da Tijuca) 
de autoria do arquiteto José Amaral Nieddermeyer doada à Prefeitura pela família Soares Pe-
reira. De 1928 a 1930 - quando Azevedo deixou o cargo em virtude da Revolução de 1930 e da 
deposição do presidente e do prefeito que lhe haviam contratado (OLIVEIRA, 1991; SAVIANI, 
2013)  - Sampaio e Fernandes projetaram cinco edificações: Prédio do almoxarifado e oficinas 
da diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal (1928 - bairro São Cristóvão); Escola para 
Débeis (1928 - bairro São Cristóvão); Escola Argentina 42  (1928 - bairro Engenho Novo); Escola 
Uruguai (1928 - bairro Pedregulho); Escola Estados Unidos (1928 - bairro Catumbi) (OLIVEIRA, 
1991, pp. 50 - 51). Essa produção mostrou avanços palpáveis quando comparada com os gru-
pos escolares construídos até então, muitas deles instalados em antigas residências adaptadas.  

A análise da produção arquitetônica da reforma azevediana indica que a mesma respondeu 
com competência à racionalidade funcional do programa educacional, assim como aos ense-
jos políticos do governo de produzir ícones que pudessem ser assimilados como símbolos de 
brasilidade. Sem dúvida a monumentalidade característica dessa produção colaborou com a 
estratégia de construção de uma identidade nacional e a afirmação da educação com um dos 
pilares da nação e da formação de um novo brasileiro.

Em termos pedagógicos, Fernando Azevedo colocou em prática várias propostas escolanovis-
tas, outras ele adaptou a partir de leituras pessoais e ainda executou algumas ideias de sua 
própria autoria. Algumas de suas realizações tiveram prosseguimento na gestão de Anísio 
Teixeira, entre 1931 e 1935. Talvez a realização mais importante da gestão de Teixeira tenha 
sido a concepção de uma legislação que submetia todas as instituições escolares, uniformi-
zando o ensino através de um corpo sistêmico de leis e promovendo uma formação comum, 
gratuita e obrigatória - iniciando-se aos sete anos de idade e com duração de cinco anos, 
período correspondente à escola primária - que ele chamou de escola única. 

Azevedo apostava em uma educação que servisse de “instrumento de reorganização econô-
mica” (AZEVEDO, 1958, p. 77), estimulando as atividades manuais e experimentações através 
das quais as crianças se desenvolveriam intelectualmente e descobririam as aptidões para o 
trabalho, em consonância com as orientações do estado varguista e dos ideais pedagógicos 
na escola nova. Completando a tríade de sustentação de seu ideário, à escola única e a do 
trabalho agregava a escola comunidade, idealizada para estimular o sentimento democrático 
por meio do autogoverno e da reponsabilidade compartilhada entre alunos e professores que 

41Azevedo publica o livro Novos caminhos e novos fins em 1931, pouco depois de sua saída do cargo, 
em 1930, no qual descreve e explica a reforma que realizou no Distrito Federal. 
42Atualmente Escola Sarmiento.
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deveriam tomar decisões a partir da vontade majoritária do grupo. Azevedo também incen-
tivava o trabalho em grupo em detrimento do individual, cada um dando sua contribuição 
pessoal à tarefa coletiva, de forma que todos contribuíssem em prol de um objetivo comum. 
Dessa forma, a escola seria organizada como uma pequena comunidade, convidando-se a 
família a participar das definições do ensino.  

A reforma comandada por Fernando Azevedo se iniciou com a escolha de sítios para implantação 
de escolas, prioritariamente em locais de demanda emergencial, bairros de população menos 
abastada e em situação mais precária. Tal atitude implementou um planejamento inexistente 
nas ações do Estado até aquele momento. A evolução também se fez sentir nas edificações, to-
das novas e projetadas para o fim educacional específico. Seus projetos procuravam privilegiar 
funcionalidade e questões técnicas-construtivas com o objetivo de atender adequadamente aos 

Escola Municipal Mário da Veiga, na Tijuca, que funcionava em 
casa adaptada. Fonte: OLIVEIRA, 1991, p.139

Escola Argentina, bairro Engenho Novo, contínua em funcionamento. Fonte: Pinterest 
Lays Veríssimo, disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/436638126349028730/>. 
Acesso em: 10 dez. 2016.   

Escola Uruguai, bairro Pedregulho, ainda 
em atividade. Fonte: disponível em <http://
static.panoramio.com/photos/origi-
nal/97376553.jpg>. Acesso em: 28 jan. 2017.   
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requisitos de salubridade e às exigências impostas pelas novas metodologias de ensino: índices 
mínimos de iluminação e ventilação diretas para propiciar espaços saudáveis (OLIVEIRA, 1991).

Afora a melhora qualitativa, a quantidade de escolas realizadas evidencia que a reformulação cario-
ca realizada por Fernando Azevedo esbarrou em desafios que impediram uma reforma mais ampla. 
A maioria do problemas foram determinados por questões econômicas, uma vez que os custos de 
construção das escolas eram considerados altos comparativamente às tradicionais, o que não foi 
bem recebido pela sociedade daqueles anos, nem encontrou apoio continuado do Estado.

Apesar dos avanços palpáveis da arquitetura, também ela apresentou alguns problemas. Não há, 
por exemplo, ambientes para todas as atividades programadas pela metodologia da Escola Nova. 
Ademais, nem sempre as unidades foram implantadas de forma que fosse possível a desejada 
extensão do programa para a comunidade do entorno. Por fim, as edificações ainda apresenta-
vam elementos arquitetônicos e estruturais que, a despeito da posição central das crianças nessa 
filosofia de ensino, não foram pensados ou mesmo adequados para o uso infantil. 

A reforma azevediana, portanto, não foi impactante no volume da produção. Seus propósitos 
estavam mais ligados ao campo sociopolítico, tendo por isso o objetivo de promover, ou ao 
menos mostrar, a possibilidade de realização de um sistema educacional capaz de transformar 
a sociedade - ideal alicerce da Escola Nova. Mas a sua proposta pedagógica tinha pretensões 
maiores que a instituição de um sistema único de instrução nacional ao propor a instauração 
de uma educação integral que atrelasse diversos vieses do ensino - “educação física, moral e 
cívica” (AZEVEDO, 1958, p. 77). Apesar de sua concepção da escola primária estar fundamen-
talmente voltada à preparação para o trabalho, atendendo aos anseios da sociedade urbano-
-industrial que então se estruturava no Brasil, Azevedo defendia necessidade de uma educação 
escolarizada e profissionalizante, algo que não era consensual na época por ser vista por vá-
rios atores, inclusive dentro do Estado, como uma política assistencialista custosa aos cofres 
públicos. Associada ao alto índice de evasão escolar - que via de regra estava relacionada à 

Escola Municipal 
Estados Unidos, 
bairro Catumbi, 
ainda mantém o 
mesmo uso. Fonte: 
disponível em 
<http://www.gae.
fau.ufrj.br>. Acesso 
em: 10 dez. 2016. 
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problemas socioeconômicos – a reforma não logrou resultados muito expressivos.

1. 3.4. ANÍSIO TEIXEIRA E A ARQUITETURA MODERNA 
Como se procurou mostrar, a primeira reforma do sistema de ensino realizada no Brasil entre 
1928 e 1930 fundamentada na pedagogia da Escola Nova elegeu a linguagem neocolonial para 
edificar suas escolas. Apesar da instituição de um sistema escolar uniforme para todo o territó-
rio nacional, este não impunha uma forma arquitetônica única. Contudo, a recepção positiva 
das edificações neocoloniais acabaram fazendo da linguagem das escolas azevedianas no Rio 
de Janeiro modelo replicado pelas reformas em outros estados do Brasil naqueles anos. Isso se 
manteve até o momento em que Anísio Teixeira assumiu o posto de Azevedo, em 1930, apesar 
do embasamento pedagógico ser similar, a escolha arquitetônica foi bem diferente.  

Azevedo conheceu Anísio Teixeira em 1929, quando o recebeu em seu gabinete, munido de 
uma carta de apresentação assinada por Monteiro Lobato, de quem Teixeira havia se tornado 
amigo quando retornou de sua segunda estadia nos Estados Unidos. Baiano de Caetité, nascido 
em julho de 1900, Teixeira assumiu, em 1924, o cargo de diretor da Instrução Pública da Bahia, 
iniciando assim sua carreira pública. Foi através desse posto que teve oportunidade de viajar à 
Europa e duas vezes aos Estados Unidos, a primeira em 1927 e a segunda em 1929, ambas de-
cisivas em sua carreira como se mostrará a seguir . Basta agora apontar que um ano depois de 
retornar ao Brasil, em 1928, Azevedo publica o livro Aspectos americanos da educação que traz 
uma primeira investida de exposição dos princípios da linha progressista do pedagogo John 
Dewey (OLIVEIRA, 1991; MONARCHA , 2001; SAVIANI, 2013). Nele Teixeira explica em detalhes 
o sistema norte-americano de ensino, descrevendo os estabelecimentos, a administração, as 
metodologias e até mesmo o estilo e ritmo de vida dos estudantes daquele país. 

De fato, Anísio Teixeira era um entusiasta dos norte-americanos. Ele os considerava muni-
dos de algumas características que julgava admiráveis e, por isso, defendia que as mesmas 
deveriam ser seguidas no Brasil, entre elas: a capacidade de organização, a sagacidade, a 
fibra na busca pela evolução e progresso constantes.  Em sua perspectiva, o pragmatismo 
norte-americano era a resposta mais adequada às exigências de um uma nova ordem racio-
nal, tecnicista e empírica, razão central da prosperidade daquela nação. Essas análises foram 
abordadas no livro Em marcha para a democracia: à margem dos Estados Unidos, publicado 
ainda durante sua gestão na Bahia. 

Em 1929, quando retornou à América do Norte para realizar o mestrado na Universidade de 
Columbia, teve oportunidade de estudar diretamente com Dewey. Os resultados foram ex-
postos em outro livro publicado em 1933, Educação progressiva: uma introdução à filosofia 
da educação, quando já estava empossado como diretor geral de instrução pública no Rio de 
Janeiro. Nele, Teixeira defendia a educação como único caminho para alcançar a democracia 
plena e, assim, fortalecer a nação para que esta pudesse se estabelecer em franco e contínuo 
progresso (OLIVEIRA, 1991; MONARCHA , 2001; SAVIANI, 2013). Nas suas palavras:

(...) todo o grande problema contemporâneo continua a ser o da organização da 
sociedade democrática, com uma filosofia adequada, em face dos novos conheci-
mentos científicos, das novas teorias do conhecimento, da natureza, do homem e 



87

da própria sociedade democrática.

Essa filosofia, que irá determinar a educação adequada à nova sociedade democrá-
tica em processo de formação, já se acha esboçada na grande obra de John Dewey, 
que a traçou tendo em vista, mais especialmente, a sociedade americana, a qual, 
por um conjunto de circunstâncias, constitui a sociedade que, historicamente, 
mais se viu sob a influência direta do espírito oriundo dos movimentos pré-demo-
cráticos dos séculos XVII e XVIII e mais liberta das influências do feudalismo e da 

Idade Média (TEIXEIRA, 1977, pp. 24-25)

Em outro trecho do mesmo livro ele sentencia:

A democracia, assim, não é algo especial que se acrescenta à vida, mas um modo 
próprio de viver que a escola lhe vai ensinar, fazendo-a um socius mais que um 
puro indivíduo, em que sua experiência de vida, de sorte a que estudar, aprender, 
trabalhar, divertir-se, conviver, sejam aspectos diversos de participação, graças aos 
quais o indivíduo vai conquistar aquela autonomia e liberdade progressivas, que 
farão dele o cidadão útil e inteligente de uma sociedade realmente democrática. 

Tal atmosfera de participação fará com que nenhuma atividade escolar tenha aque-
le velho espírito de segregação e isolamento, que tanto dificulta depois a verdadei-

ra formação democrática. (TEIXEIRA, 1977, p. 215)

Com a Revolução de 1930 e a saída de Fernando Azevedo, Teixeira foi convidado a assumir 
a diretoria geral de educação do Distrito Federal pelo novo ministro da educação, Francisco 
Campos, um escolanovista que encabeçou a reforma escolar mineira ocorrida entre 1927 e 
1928 (SAVIANI, 2013). Além de dar continuidade à reforma iniciada por Azevedo, Teixeira 
também procurou colocar em prática a sua própria interpretação do ideário da Escola Nova, 
dando maior ênfase às questões técnicas e às metodologias científicas. 

A ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, mostrou-se mais favorável à concretização 
das propostas pedagógicas da Escola Nova. Como já demonstrado, o projeto político guardava 
muitos aspectos em comum com os ideais reformistas da nova pedagogia, alguns deles consi-
derados fundamentais para aos planos do Estado. A valorização da educação para o trabalho 
que já vinha ocorrendo, por exemplo, fortaleceu-se nesse contexto, chegando a ganhar sta-
tus de relevância central para a política econômica. Isso porque o governo gradativamente 
procurava instituir uma produção industrial nacional com vistas a substituir as importações, 
motivo pelo qual precisava investir na formação de mão de obra preparada para lidar com 
as novas tecnologias do sistema fabril. As circunstâncias do momento, portanto, eram fa-
voráveis para que as desconfianças da sociedade brasileira em relação aos investimentos em 
educação fossem superadas em prol da implantação de um amplo sistema educacional, apos-
tando no ensino como a única trilha possível para alcançar o progresso e desenvolvimento. 
É nesse contexto que a pedagogia da Escola Nova supera o âmbito das reformas de ensino 
para se tornar uma questão de política nacional - ao menos no discurso oficial -  e esse era 
o pano de fundo da ascensão de Anísio Teixeira à diretoria geral de educação.  

Teixeira irá reorganizar por meio do Decreto n. 3763, promulgado em fevereiro de 1932, 
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toda a estrutura do sistema, das unidades escolares às repartições, tendo como base um 
modelo técnico e administrativo usualmente aplicado nas indústrias. Detalhada em um or-
ganograma do departamento realizado pelo próprio Anísio Teixeira, a nova estrutura seguia 
a seguinte organização: Instituto da Educação; Instituto de Pesquisas Educacionais; Divisão 
de Obrigatoriedade Escolar e Estatística; Divisão de Bibliotecas e Cinema Educativo; Divisão 
de Prédios e Aparelhamentos Escolares e Divisão de Secretaria (OLIVEIRA, 1991).

Na organização proposta é notável a intenção de sincronização e encadeamento das funções 
do sistema educacional.  O organograma é bastante revelador também da racionalidade 
pragmática  e funcionalista de Teixeira com vistas à alta produtividade e eficiência do sis-
tema educacional. A reorganização estava pautada, portanto, em metodologias científicas 
fundamentadas na experimentação, uma forma de racionalidade empírica que usufruía de 
total credibilidade naqueles tempos,43 que assegurou uma maior receptividade à reforma por 
ele proposta. 

Do seu ponto de vista, a nova estrutura administrativa não surtiria o efeito desejado se as escolas 
não se adequassem às novas metodologias pedagógicas, se não permitissem o ensino técnico e 

Organograma do Departamento de Educação, autoria do próprio Anísio Teixeira.
Fonte: OLIVEIRA, 1991, p.139.

43 Vale ressaltar que esse período foi marcado não só pelos avanços das ciências humanas e naturais, 
mas também pelo desenvolvimento do taylorismo e fordismo, que visavam acentuar a racionalização 
do sistema produtivo de modo a maximizar os resultados. Taylor sistematizou a divisão de trabalho, 
de forma que as tarefas fossem realizadas no menor tempo possível, mesmo com a perda do conhe-
cimento sobre o todo do processo produtivo. Ford organizou o “chão da fábrica”, introduziu as linhas 
de montagem onde cada operário ficava em local demarcado realizando uma única tarefa e o produto 
circula pelas diversas áreas através de uma esteira, até que ao final, depois de passar por todas as 
áreas, estivesse completo. Ver: ZANETTI, Augusto; VARGAS, João Tristan. Taylorismo e Fordismo na 
indústria paulista. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2007.
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especializado no qual Anísio Teixeira apostava. Para o pedagogo, a escola mínima, que concedia 
apenas o ensino formal - educação tradicional - não era suficiente para suscitar uma transformação 
social significativa (OLIVEIRA, 1991), por isso pretendia dotar as unidades escolares de uma estru-
tura que propiciasse formar justamente esse tipo de conhecimento empírico que ele tanto prezava. 
Para ele, era fundamental o conhecimento racional, o das leis da natureza reveladas, não pela 
simples especulação intelectual fundada na observação do bom senso, mas pela especulação inte-
lectual fundada nos novos processos de experimentação (TEIXEIRA, 1977, p. 16). Nas suas palavras:

A aplicação universal do método científico e o abandono do fatal dualismo entre 
meio e fins, fazendo com que faça e se estude ciência conjuntamente com (não 
tenhamos medo ao termo) filosofia, no sentido grego de sabedoria, isto é, a ciência 
do uso humano da ciência, não nos darão a felicidade imediata, mas nos encami-
nharão para a senda de um progresso integrado, harmônico, e então sim - huma-

nístico, humanizante e humano (TEIXEIRA, 1977, p. 43). 

Assim como para Fernando Azevedo, a arquitetura escolar era entendida por Teixeira como 
parte operativa do sistema educacional, porque ambos - como grande parte da intelectualidade 
brasileira daquela primeira metade do século XX - acreditavam no nacionalismo como estratégia 
fundamental ao desenvolvimento socioeconômico do país, participavam ativamente da edifica-
ção de uma identidade brasileira e enxergavam o significativo potencial pedagógico da arquite-
tura como catalizador dessas construções. A diferença morava na linguagem arquitetônica que 
elegeu para princípios similares, tanto de ordem pedagógica quanto moral e cívico, reforçando 
a hipótese de que as escolhas por uma ou outra expressão arquitetônica se deu em função de 
relações e preferências pessoais em meio as disputas pelo campo profissional. No caso de Teixeira 
a escolha se explicita em alguns trechos do texto “Um presságio de progresso”, como os que 
seguem abaixo:

Um pequeno grupo, entretanto, de arquitetos e engenheiros salva o espírito brasi-
leiro, com essa arquitetura moderna que é, antes de tudo, um ato de confiança no 
país, no gênio de seu povo e no progresso do conhecimento humano.

Todos nós, que sonhamos com um estado de entusiasmo para a grande aventura de 
construir a nacionalidade, temos, nesse movimento da arquitetura brasileira, uma 
pequena amostra do que poderíamos ser, se um contexto de esclarecimento e de 
fé se criasse, como se criou entre esses engenheiros, em nossa agricultura, nossa 
indústria, nosso comércio, nossa educação e nossos serviços públicos e sociais em 

geral. (TEIXEIRA, [1951]2003, pp. 207-208).

Em outro trecho do mesmo texto, ele afirma:

Reconheçamos, entretanto, que nenhum outro elemento é tão fundamental, no 
complexo da situação educacional, depois do professor, como o prédio e suas ins-
talações. (...) No Brasil estamos a procurar este efeito. Façamos o gesto da fé para 
ver se a adquiriremos. A arquitetura moderna é esse gesto. Possam estes prédios 
escolares concebidos em juventude, árdegos e elegantes como potros de raça, im-
pacientes de dinamismo e de amor à vida, comunicar a educação e, pela educação, 
a existência brasileira as suas finas e altas qualidades de inteligência, coragem e 
desprendida confiança no futuro. O Brasil precisa, para se realizar, de lirismo - que 
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é a capacidade de se esquecer - e de virtude - que é a capacidade de superar. A 
sua arquitetura moderna é uma lição magnífica dessas duas virtudes redentoras 

(TEIXEIRA, [1951]2003, p. 209).

 Como viemos apontando, para Anísio Teixeira tanto a pedagogia quanto a administração 
deveriam se organizar segundo critérios científicos. É de se supor que também a arquitetura 
escolar deveria ser assim determinada, sendo apenas a resposta física às demandas do pro-
grama, uma arquitetura racional cuja beleza estaria atrelada mais a sua tecnicidade do que 
a seu padrão estético. É por esse caminho que Teixeira justificava a eleição da arquitetura 
moderna internacional de viés funcionalista - apesar de a arquitetura neocolonial atender 
igualmente a esses quesitos, como já citado. Seu ideário de progresso técnico, de eliminação 
do supérfluo e, portanto, de economia, estava imantado ao espírito racional, ético e cientí-
fico que dava forma à pedagogia de Teixeira, por isso ele afirmava: 

Que caracteriza, porém, a arquitetura brasileira para que estejamos a fazer afir-
mação desse porte? Nada mais, e também nada de menos, do que 1) uma singular 
libertação de velhas formas mentais; 2) uma corajosa adaptação das antigas e 
novas funções dos prédios aos recursos novos e novas técnicas da construção; e 
3) uma confiança lírica na capacidade do homem de resolver os seus problemas.  

(TEIXEIRA, [1951] 2003, p. 208)

Assim, concluía:

Para julgar esses prédios, entretanto, é necessário que se levem em conta  os dois 
aspectos da arquitetura. Se, por um lado, é uma técnica a usar os conhecimentos 
e recursos de seu tempo a respeito dos materiais e uma arte a praticar a coragem 
de imaginação das novas formas, por outro obedece ao programa e aos objetivos da 

consciência de educação a que estiver servindo.(TEIXEIRA, [1951] 2003, p. 208). 

Assim como os teóricos da arquitetura moderna, especialmente Lucio Costa, Teixeira tam-
bém operava de forma complexa a relação entre tradição e modernidade. Tradição era enten-
dida enquanto alicerce, como representativa do que é brasileiro, símbolo da brasilidade que 
deveria servir como princípio norteador de novas soluções que fossem adequadas às nossas 
características nacionais (CHUVA, 2009; AL ASSAL, 2009; SILVA, 2009). Desse ponto de vis-
ta, a arquitetura tanto quanto a pedagogia educacional deveriam ser baseadas na nossa cul-
tura, colaborando com a construção de uma nação, mas usando “recursos e conhecimentos 
de seu tempo”, como vimos nas palavras do educador. 

Vale ressaltar que, em termos de contexto, o momento era auspicioso para o estabelecimento 
dessa relação entre Teixeira e a arquitetura moderna dentro da produção estatal. Afinal, no 
mesmo ano em que Teixeira assume a Diretoria Geral da Instrução Pública, em 1930, Lucio 
Costa era empossado como novo diretor na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). Em sua 
gestão, Costa anuncia uma reforma no ensino com vistas a superar a orientação tradicional 
ou acadêmica, que se apoiava nos manuais clássicos da arquitetura. Para tanto, contrata 
quatro novos professores – Gregori Warchavchik e Alexander Buddeus para a cadeira de 
arquitetura; Celso Antonio para cadeira de escultura e Leo Putz para dar aulas de pintura, 
todos defensores da causa modernista. Costa incide também na organização do Salão Na-
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cional de Belas Artes de 1931 ao modificar a composição do júri e possibilitar que fossem 
expostas também obras modernas de pintura, escultura e arquitetura. A atitude alcançou 
grande repercussão, motivo pelo qual o Salão de 1931 ficou conhecido também como Salão 
Revolucionário (VIEIRA, 1984). Não se quer dizer que os resultados, ou mesmo a repercus-
são, tenham sido inteiramente positivos, pois logo depois Costa foi derrubado do cargo e 
um diretor de perfil acadêmico - Arquimedes Memória – assumiu a direção da ENBA. De todo 
modo, sua iniciativa acabaria por alterar os rumos da escola, uma vez que alimentou os se-
tores de oposição ao modelo de ensino acadêmico (PINHEIRO, 2005; NOBRE [et. al.], 2005). 

Como já apontamos, os arquitetos modernos discutiram muito sobre o papel do arquiteto na 
sociedade, sobre qual deveria ser a sua função social, defendendo que o projeto como resultado 
de um racionalidade técnico-científica definida a partir de uma atitude empírica seria capaz de 
determinar com exatidão as corretas soluções para cada programa tanto na escala do edifício 
quanto na escala urbanas. Ademais, por ser concebida como parte de um processo produtivo, 
construindo ou vendendo protótipos para a indústria, testando e aplicando novas tecnologias, 
a arquitetura moderna julgava ter o poder de colaborar com o progresso e desenvolvimento 
nacional (BANHAN, 1979). Talvez tenha sido por conta desse ideário, tão próximo ao seu - e 
das relações pessoais que mantinha com o núcleo modernista de Salvador, do qual fazia parte 
o arquiteto Hélio Duarte - que Teixeira elegeu a arquitetura moderna desenvolvida no Rio de 
Janeiro a partir dos anos 1930 como aquela capaz de melhor responder aos anseios e propósi-
tos da pedagogia escolanovista. Portanto, Teixeira, como esses arquitetos modernos, ao mesmo 
tempo em que valorizava os aspectos locais, que enalteciam o nacional, a pátria, também de-
sejava uma relação intrínseca com aspectos universais, da sociedade industrial. Dessa forma, 
a mesma dualidade paradoxal que marca a modernidade arquitetônica brasileira (MARTINS, 
1987; AL ASSAL, 2009; SILVA, 2009), está na orientação pedagógica de Teixeira e nos projetos 
educacionais que ele elabora e coordena da década de 1930 em diante. 

1.3.5. AS ESCOLAS PLATOON E CONJUNTO ESCOLA PARQUE 
ESCOLAS CLASSE NO RIO DE JANEIRO 
O Distrito Federal tinha passado há pouco pela execução do plano Agache - concluído em 1930 
-, uma remodelação urbana e uma série de ações embelezadoras da cidade, que foram realiza-
das antes de Anísio Teixeira assumir a diretoria de instrução. Foi sobre essa base que pedagogo 
realizou o plano diretor que orientou a reforma pedagógica, sobre a qual definiu os locais de 
implantação das unidades. O critério estabelecido para a seleção dos sítios das novas unidades 
escolares não se justificou apenas pela carência, apesar desta ter sido considerada prioritária, 
pois eram muitas as áreas desprovidas de escolas. Como solução, Teixeira procurou associar a 
necessidade do equipamento à oferta de infraestrutura, especialmente de transporte público, 
racionalizando o processo seletivo das áreas, de tal forma que ampliou o raio de atendimento 
e, assim, aumentou a eficiência - custo-benefício - das futuras instalações. 

Eleitos os pontos de implantação, a equipe enfrentou a ausência nesses locais de lotes com os re-
quisitos mínimos - dimensão e topografia - exigidos pelo extenso programa das escolas, ou então, 
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quando localizados,  os altos custos dos terrenos impediam o prosseguimento do processo (OLIVEI-
RA, 1991). Assim como experimentado por Fernando de Azevedo, a questão orçamentária foi tam-
bém para Teixeira um entrave considerável. Apesar de aparentemente contar com o apoio estatal 
e da sociedade de forma geral, os custos das edificações exigidas pela pedagogia da Escola Nova 
reavivavam as críticas às políticas educacionais e atrasavam o andamento do programa da reforma. 

Para escapar dos entraves impostos pelas questões financeiras e conseguir edificar as escolas, 
Anísio Teixeira propôs dividir o programa em edificações distintas e com horários de funcio-
namento alternados: as unidades escolares para o ensino fundamental e os parque escolares, 
que concentrariam as demais atividades, como as artísticas, esportivas, médicas, etc. Os alunos 
frequentariam ambas escolas diariamente, em turnos separados e revezados, de modo que as 
turmas que frequentavam os ensino básico pela manhã, passariam a tarde na escola-parque, e 
vice-versa. Apesar dessa solução ampliar o número de edificações, a soma dos custos compensa-
va, pois se mostravam inferiores ao valor total das obras e solucionava o problema dos grandes 
lotes exigidos pela implantação conjugada. Entretanto, a separação dos conteúdos em unidades 
distintas, reforçada pela ocupação de lotes diferentes e não fronteiriços, rompia com um ideal 
caro a Teixeira, de uma educação onde o pensar e o fazer fossem um todo indissolúvel.

O planejamento oficial era o de prover, progressivamente, todas as regiões em que existisse 
a demanda por escolas, com um programa de construções para ser cumprido durante duas 
gestões ao longo de uma década. Como forma a garantir a eficiência desse plano e assegu-
rar que as edificações futuras também fossem adequadas às suas propostas pedagógicas, 
Teixeira encomenda ao arquiteto Enéas Silva uma série de projetos-tipo, projetos padrão 
para serem replicados sempre que necessário (OLIVEIRA, 1991; VALDEMARIN, 2010; MIGUEL, 
VIDAL, ARAUJO, 2011). Eram eles: 

•	 Escola tipo mínimo, com três salas para 240 alunos; 

•	 Escola Nuclear 12 salas para 1000 alunos; 

•	 Escola Parque, que atenderia até quatro escolas nucleares que estivessem nas proximidades. 

Além destas, Anísio Teixeira solicitou projeto para três escolas no modelo Platoon, iguais ao 
desenvolvido por Dewey nos Estados Unidos com as seguintes dimensões: 

•	 Escola Platoon 12 classes recebendo 1000 alunos; 

•	 Escola Platoon 16 classes, 1300 alunos;

•	 Escola Platoon 25 classes para 2000 alunos.

Como adiantamos, as escolas nucleares de ensino básico recebiam o programa de aulas considera-
das fundamentais e a escola parque os demais programas. Já as escolas Platoon se diferenciavam 
por agregar parte dos dois programas, possuindo espaços extras, como bibliotecas, auditórios, 
etc. Delas, a Platoon 25 classes era a única que não precisava do apoio da escola parque. Fo-
ram construídos 28 prédios ao total: 2 escolas tipo mínimo, 13 Escolas Nucleares, 1 Escola 
Parque, 5 escolas Platoon 12 classes,  2 escolas Platoon 16 salas, 3 escolas Platoon 25 salas. 
Ainda foi edificada 1 escola especial, com 6 classes e um acréscimo de 12 salas em uma outra 
unidade.  
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Planta e perspectiva da Escola Mínima. Arquitetura com traços similares ao expressionismo alemão e aspectos 
da linguagem consagrada como Estilo Internacional. Caixilhos altos  em fita - parecem pouco ajustados às pro-
posta de integração com o entorno da pedagogia escolanovista - garantem ventilação e iluminação adequadas 
às salas. Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva.  Fonte: OLIVEIRA, 1991, p. 157. 

Escola Honduras no bairro da Praça Seca, escola nuclear 12 salas. Também com aspectos da arquitetura moderna 
internacional, mas aqui com caixilhos mais amplos e brises para proteção contra insolação, uma das características 
que marcaram a arquitetura moderna brasileira que seria reconhecida internacionalmente. Projeto tipo do arqui-
teto Enéas Silva. Fonte: DUARTE, 1973, p. 24. 

Foram calculadas para serem construídas inicialmente cinco escolas-parques que seriam im-
plantadas nos bairros de Copacabana, Tijuca, Vila Isabel, São Cristóvão e Centro (OLIVEIRA, 
1991; DUARTE, 1973). A localização comprova que o critério inicialmente delineado foi apli-
cado, sendo todos as regiões bem providas de infraestrutura, facilitando o acesso dos alunos.
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Plantas-tipo para escola nuclear, pensada a partir do núcleo rígido de escadas e sanitários, per-
mitia variações na organização dos espaços. Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva.  Fonte: OLI-
VEIRA, 1991, p. 158.
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Plantas-tipo para Escola Parque. Programa extenso contava com salas e espaços para: direção geral, consul-
tório médico, ginásio esportivo, vestiários, copa-cozinha e refeitório, biblioteca, playground, sala de música, 
auditório e/ou teatro, salas extras para clubes escolares, sala de projeção, quadras para voleibol, área equipa-
da para ginástica e terraço-jardim. Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. Fonte: OLIVEIRA, 1991, p. 160.



96

Perspectiva Escola-Parque para Rio de Janeiro, edificação apresentava um movimentado jogo de massas 
prismáticas, panos de vidro e alguns caixilhos protegidos por brises. Em primeiro plano, no volume cúbico re-
cebia ao ginásio de esportes, na massa de maior altura, a extremidade cilíndrica e em pano de vidro marcava a 
escadaria.  Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. Fonte: OLIVEIRA, 1991, p. 160.

Escola Dom Aquino Correa, no bairro de Copacabana, a única escola parque construída na gestão de Anísio 
Teixeira no Rio de Janeiro. Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. Fonte: disponível em <https://www.google.
com.br/maps/place/04+11+028+E.M.+São+Paulo/@-22.8267941,-43.2911547,1302m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x99
7ba12ffcfc6d:0xc5991794c9e0bd9e!8m2!3d-22.8269007!4d-43.2878614>. Acesso em: 28 jan. 2017.    

Escola México, em Botafogo, uma escola Pla-
toon 12 classes: 6 salas de aula e 6 salas es-
peciais (leitura, ciências sociais, ciências com 
“vivarium”, desenho e artes industriais, audi-
tório, música/recreação.  Foto da perspectiva 
da via de implantação da escola. Projeto tipo 
do arquiteto Enéas Silva. Fonte: DUARTE, 
1973, p. 24. 
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Plantas tipo da escola Platoon 12 classes. Observar que essa distribuição era mais ade-
quada à lógica do programa, com soluções mais adequadas as atividade que ali desen-
volvidas. Nas escolas nucleares, vistas antes, ainda que a linguagem seja da arquitetura 
moderna, a planta responde a alguns princípios acadêmicos, notadamente à simetria.  
Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. Fonte: OLIVEIRA, 1991, p.162.
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Escola São Paulo, no bairro Bráz De Pina, exem-
plo de escola Platoon 16 classes: 12 salas de aula 
e 4 salas especiais (ciências sociais, ciências 
com “vivarium”, auditório, música/recreação). 
Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. 
Fonte: DUARTE, 1973, p. 24. 

Escola Platton 25 classes: 12 salas de aula, 12 salas especiais (biblioteca, ciências sociais, ciências com “vivarium”, 
auditório, música/recreação, auditório, desenho e artes industriais e ginásio), refeitório com cozinha, copa e área 
de serviço, almoxarifado e sala de professores. Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. Fonte: OLIVEIRA, 1991, p. 
164 e p. 271
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Plantas tipo da escola Platoon 16 classes . Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. Fonte: Oliveira, 1991, p.163. 
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O sistema Platoon foi pensado para fazer frente às demandas satisfazendo os novos programas, 
mas prometia fazê-lo maximizando o uso dos espaços e, assim, evitando uma excessiva amplia-
ção da área construída e dos custos para construção das instalações. Divididas as disciplinas 
em dois conjuntos, estes eram ministrados em períodos invertidos, o que permitia que os 
alunos se revezassem de modo que aqueles que estavam nas aulas de disciplinas fundamentais 
- home room subjects – passassem no período seguinte para a realização das atividades espe-
ciais - special subjects. Eram quatro períodos de noventa minutos para o ensino básico e doze, 
de trinta minutos para as disciplinas especiais. Nas edificações, o número de salas de aula 
dependia do número de classes ou de alunos. Além disso, os alunos eram também divididos 
por turnos, mas as classes pertenciam as disciplinas e eram os alunos que se deslocavam entre 
as salas de acordo com seus horários de aula, como se realiza ainda hoje nos Estados Unidos.

Planta tipo Platoon 25 classes, foto da escola Argentina em março/2016. Projeto tipo do arquiteto Enéas Silva. 
Fonte: disponível em <https://www.google.com.br/maps/@22.9144012,43.2385829,3a,75y,166.78h,92.26t/data=!3
m6!1e1!3m4!1sVXi6KDnHzyGF8rZFNQkyaA!2e0!7i13312!8i6656>. Acesso em: 18 dez. 2016. 

Diagrama de revezamento das unidades educacionais (DUARTE, 1973, p.18) 
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Em comparação ao sistema implementado no Estados Unidos, tomado como parâmetro por 
Teixeira, além das adaptações pessoais realizadas, também pesaram os efeitos dos desafios 
enfrentados para a implementação no Brasil, passando pela precariedade da ainda incipiente 
estrutura escolar no país - com poucas escolas e alto índice de analfabetismo -  e também 
por um certo descaso e desinteresse da sociedade brasileira em geral, contrária a realização 
de investimentos mais substanciosos na concretização de um sistema de ensino público, 
mesmo quando o contexto e discurso estatal pareciam favoráveis.  

Não é de se estranhar, portanto, que o programa de construções escolares idealizado por 
Teixeira no Distrito Federal entre 1931 e 1935 não tenha sido realizado na íntegra. No total, 
vinte e oito prédios foram construídos por diversos bairros dos subúrbios e do centro, mas 
esse volume referia-se a apenas um terço do que foi projetado. Anísio Teixeira permaneceu 
à frente da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal até o final de 1935, quando 
se demitiu das funções que ocupava principalmente por conta das movimentações políticas 
que acabariam por provocar o golpe e a instalação da ditadura do Estado Novo (1937 - 1945).
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2. 1. . ESCOLAS CLASSE ESCOLA PARQUE SALVADOR/BA

2.1.1. O PLANEJAMENTO DE ANÍSIO TEIXEIRA PARA O SISTEMA 
DE ENSINO BAIANO 

Estamos, desde o aparecimento da ciência como é ela concebida hoje, a tentar uma 
organização social em que todos os homens tenham oportunidades iguais para se 
desenvolverem segundo as suas aptidões individuais e viverem aqui e agora uma 
vida decente e de progressivo bem-estar, fundada no trabalho e em uma organiza-

ção social justa.(TEIXEIRA, 1977, p. 31)

Afastado das questões educacionais desde sua atuação no Rio de Janeiro, somente em 
1946 Teixeira retomou a pedagogia como ocupação principal quando assumiu o car-
go de conselheiro de educação superior da UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura), mesmo ano da reabertura democrática no Brasil e da 
eleição de Octávio Mangabeira como governador da Bahia. Mangabeira convidou o educador 
para o posto de Secretário Estadual da Educação e Saúde (1947), e atribuiu-lhe a árdua mis-
são de enfrentar os graves problemas do ensino na Bahia, onde os índices de analfabetismo 
eram altíssimos e a maioria da população em idade escolar estava distante das salas de aula 
(ANDRADE JUNIOR, 2014; SAVIANI, 2013; DUARTE, 1973). Teixeira, então, planejou uma 
reforma para todo o sistema de ensino baiano e sua proposta para a sistematização do plano 
cobria desde a concepção - assim como havia feito na secretaria do Distrito Federal - até a 
ordenação da execução, não somente das obras arquitetônicas mas também da concretização 
do próprio complexo educacional. As tipologias principais propostas por Anísio Teixeira para 
a constituição do sistema de ensino baiano eram:

•	 Escola Mínima (EM), apenas uma sala e instalação sanitária, para pequenos povoados. 

•	 Escola Nuclear (EN), três salas de aula, sanitários, sala para diretoria, biblioteca, resi-
dência do zelador e recreio coberto. Para vilas ou povoados mais densos. 

O ENSINO NA PRANCHETA: 
ESCOLAS PRIMÁRIAS

CAPÍTULO II
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•	 Grupo Escolar Médio (GE 6), seis salas de aula, sala para administração, biblioteca, 
espaços para clubes escolares, auditório, salas especiais (desenho, artes industriais, 
ciências) e área ampla para recreio coberto. Para cidades pequenas. 

•	 Grupo Escola Completo (GE 12),  o programa do GE 6 mais seis salas de aula para 
educação primária, duas para jardim da infância, ginásio, cantina, teatro, centro de 
informações para adultos. Para cidades populosas, o grupo escolar completo não so-
mente atenderia a função de ensino, mas funcionaria como um ponto de apoio para a 
comunidade, como um centro comunitário, adquirindo aspectos de um equipamento 
público completo.  

•	 Centro Regional de Educação (CRE), parque com diversos pavilhões para abrigar um 
programa extenso, que incluía: escola de professores, escola primária, escola secun-
dária, biblioteca, administração, teatro, praça de esportes, internato, residências para 
docentes, diretoria e funcionários. (ANDRADE JUNIOR, 2014)

O plano subdivida o território do estado em dez áreas para organizar a distribuição das escolas 
de ensino primário e também para planejar as unidades para o ensino secundário e para for-
mação de professores - cada uma dessas regiões receberia um CRE. Para dar conta do desafio 
de remodelar as edificações existentes, bem como de projetar e construir centenas de novas 
escolas, o secretário organizou o Serviço de Obras da Secretaria de Educação e Saúde (SOSES).44 

Tanto em termos estruturais quanto pedagógicos, o plano para a Bahia é um amadureci-

Escola mínima em Tijuco, na cidade de Cipó/BA (s.d.). O contraste entre a edificação, o público e o entorno é 
expressivo. Fonte: Acervo da família Accioly Vieira de Andrade apud ANDRADE JUNIOR, 2014, p. 45.

44 Em 1949, ainda na gestão de Anísio Teixeira com secretário, o SOSES teve o nome alterado para 
Superintendência de Prédios e Aparelhamento Escolar. 



105

mento do que fora realizado no Rio de Janeiro. A pedagogia platoon, adaptada por Teixeira 
aos princípios escolanovistas, ainda é o cerne das propostas do professor e é evidente na 
distribuição do programa descrito acima. A sistematização dos planos escolares apresentada 
também era mais enxuta e melhor organizada do que a que foi realizada no Distrito Federal, 
e trazia conceitos inovadores nos aspectos arquitetônicos. Projetadas por Diógenes Rebou-
ças,45 as edificações materializavam a solução encontrada por Anísio Teixeira para fazer 
frente às questões financeiras colocadas à implantação do sistema de ensino planejado:  a 
“construção extensível”. Sua ideia era que, a partir de um módulo inicial básico da Escola 
Mínima, os projetos das edificações permitissem ampliações sucessivas que lhes facultas-
sem atender à expectativa de contínuos aumentos da demanda - em virtude da projeção de 
crescimento dos povoados (ANDRADE JUNIOR, 2014). Uma racionalização construtiva ainda 
muito pouco experimentada no Brasil, mas muito produtiva para enfrentar os entraves 
que se apresentaram, especialmente aqueles de ordem econômica. O plano causou grande 
repercussão por suas ambições e custos elevados. Às críticas formuladas a esse respeito, o 
educador respondia: “É custoso e caro, porque são custosos e caros os objetivos que se visa. 
Não se pode fazer educação barata - como não se pode fazer guerra barata. (...) seu preço 
nunca será demasiadamente caro, pois não há preço para a sobrevivência.”46 De todo modo, 
tais críticas não o impediram de transformar a proposta em projeto de lei que, aprovado, 
chegou a constar na Constituição Estadual (SAVIANI, 2013). 

Assim como ocorreu no Rio de Janeiro, o orçamento não era suficiente e os obstáculos fi-
nanceiros fizeram parte das questões enfrentadas pelo pedagogo. No então Distrito Federal, 
apenas a realização do plano diretor - contendo inclusive os projetos-tipo para as edifi-
cações, como vimos - não garantiu a continuidade da execução do projeto originalmente 
idealizado, e a saída de Teixeira da secretaria significou o engavetamento do restante das 
obras previstas pelo plano. Nesse sentido, compreendemos que o planejamento realizado por 
Anísio Teixeira para a Bahia - propondo a execução de escolas menores a partir de um núcleo 
mínimo que comportasse ampliações - não era apenas uma metodologia para sistematizar a 
edificação das escolas propostas, mas se tratava de uma nova estratégia do pedagogo para 
dar lastro à execução efetiva de um número de edificações que fosse suficiente para criar um 
sistema de ensino minimamente inclusivo. 

Para a capital, Salvador, os enfrentamentos eram de outra ordem, o planejamento se mos-
trou ainda mais complexo e as realizações mais difíceis de se efetivarem. A necessidade de 

45Arquiteto autodidata nascido em Amargosa/BA, Rebouças graduou-se como engenheiro agrô-
nomo em 1933, pela Escola Agrícola da Bahia, e concluiu o curso de Desenho na Escola de Belas 
Artes da Bahia em 1937, apesar de ter iniciado os estudos concomitantemente também em Pintura e 
Arquitetura. Ver: ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira.  Arquitetura Moderna na Bahia, 1947-1951: uma 
história a contrapelo. 2012. Tese (doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universida-
de Federal da Bahia, Salvador/BA, 2012. 
46 No discurso da inauguração parcial da Escola Parque em 21/10/1950. O trecho também é citado por 
Duarte (1973, p.26) quando faz uma analogia do pensamento de Anísio Teixeira com o de Rui Barbosa, 
apresentando inclusive um trecho de um discurso na câmara dos deputados, do qual destacamos: “(...) 
Dizemolo (sic) também para estabelecer a regra de que os sacrifícios com a reforma e o custeio do ensi-
no são, pela sua inevitabilidade, estritamente com paráveis (sic) aos sacrifícios da guerra; (...)” (DUARTE, 
1973, p. 27). 
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edificações escolares era similar a identificada nas ci-
dades do interior do estado, os desafios para a realiza-
ção das obras também eram expressivos, mas a proxi-
midade com a elite baiana complexificava o contexto. 
Salvador era populosa, com a área urbana mais con-
solidada e com uma topografia acidentada, composta 
por uma sucessão de morros e vales - “uma coleção de 
folhas de trevo, quase justapostas e circundadas por 
ligeiras depressões” (DUARTE, 1973, p.28) - questões 
que impunham dificuldades à localização de lotes nas 
condições e dimensões mínimas determinadas pelos 
planejadores. Quando encontrados, os custos dos ter-
renos geralmente ultrapassavam o orçamento dispo-
nível, assim como havia acontecido no Rio de Janeiro 
mais de uma década antes. 

2.1.2. ESCOLA PARQUE SALVADOR/BA
O plano desenvolvido para a capital Salvador, retomou 
a solução proposta – planejada, mas não totalmente 
executada - para a capital carioca: a divisão do pro-
grama da educação integral - que associava os estudos 
básicos já usuais com as disciplinas de ciências, de 
artes e técnicas - em edificações distintas, porém com 
funcionamento articulado. Para atender Salvador, Tei-
xeira calculou sete 47 conjuntos Escola Parque Escolas 
Classe, então nomeados Centros de Educação Elemen-
tar, cada um com quatro escolas-classes para uma es-
cola-parque. O projeto para Salvador, portanto, apre-
sentava pequenas diferenças com relação ao sistema 
planejado para o restante do estado, cujas tipologias 
foram mais acima enumeradas. Os CRE(s) 48 propostos 
para as cidades do interior, concentravam todo o pro-
grama do complexo Escola Parque- Escolas Classe em 
uma única gleba, muito provavelmente pelas possibi-

Distribuição dos 7 conjuntos projetados para Salvador. Fonte: 
DUARTE, 1973, p. 32. 

Implantação da Escola Parque (e.p.) e das Escolas Classe (e.c.) 
do conjunto do bairro da Liberdade em Salvador. 
Fonte: DUARTE apud TAKIYA (org), 2009, p. 111. 

47 Hélio Duarte cita a previsão inicial de 10 conjuntos (DU-
ARTE, 1973, p. 7) para Salvador, mas o croqui apresentado 
comprova que foi realizada uma revisão com diminuição do 
número para 7 conjuntos. 
48 O programa proposto para os CRE(s) parecem mais am-
plos do que aquele desenvolvido na Escola Parque Escolas 
Classe, mas isso se deu porque Teixeira não conseguiu edifi-
car o complexo de Salvador com todos os itens idealizados, 
e previstos nos estudos preliminares, como veremos.
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lidades de acesso a terrenos de maiores dimensões com menor custo nessas localidades, do 
que aqueles nessas condições encontrados na capital. 

No projeto original as edificações das escolas-classe contariam com doze classes e atende-
riam 1000 alunos em dois turnos, em uma área de 1200m2; já as escolas-parque acolheriam 
2000 alunos por turno - 500 crianças de cada escola classe - e deveriam distar no máximo 
500 metros das escolas-classe de seu conjunto (BASTOS, 2014). Quanto à implantação, ele-
geram os pontos mais altos para locar as escolas-parque, que demandavam maior metragem 
de lote, e os contrafortes dos vales, áreas de encosta, para as escolas-classes, onde o valor 
imobiliário era menor.  (ANDRADE JUNIOR, 2014; DUARTE, 1973).

No único conjunto edificado, na Liberdade - a rigor, o bairro chama-se Caixa d’ Água - em 
Salvador, não foi respeitada a distância máxima de 500 metros entre escolas-classe e a 
escola-parque, que variam de 1 a 2 Km como demonstra o diagrama de implantação acima. 
Segundo Andrade Junior (2014), os lotes das escolas-classe também eram muito superiores 
aos 1.200m2 que inicialmente tinham sido estabelecidos no planejamento, a Escola Classe 
II, por exemplo, foi edificada em um terreno dez vezes maior, com 12.000m2. 

Conforme depoimento de Diógenes Rebouças (ANDRADE JUNIOR, 2014) , Anísio Teixeira foi quem 
tomou a decisão de realizar primeiramente o conjunto da Liberdade - que acabaria por ser o úni-
co. A escolhida se deu justamente por tratar-se de uma região com alta densidade populacio-

Distribuição dos 7 conjuntos projetados para Salvador. Fonte: 
DUARTE, 1973, p. 32. 

Implantação da Escola Parque (e.p.) e das Escolas Classe (e.c.) 
do conjunto do bairro da Liberdade em Salvador. 
Fonte: DUARTE apud TAKIYA (org), 2009, p. 111. 

49 Esse levantamento foi realizado pelo Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador 
(EPUCS) na época dirigido por Diógenes Rebouças, e encontra-se disponível para consulta no arqui-
vo iconográfico da biblioteca da FAU/USP.

Levantamento planialtimétrico do sítio de implantação 
da Escola Parque da Liberdade, em Salvador. 49 Fonte: 
Acervo da Biblioteca da FAU/USP

Ocupação do entorno da Escola Parque. 
Tecido fragmentado pelas habitações 
de baixa renda contrasta com o ginásio 
esportivo da escola-parque no topo do 
aclive. Fonte: DUARTE, 1956, p. 48. 
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nal, extremamente carente e foco de 
conflitos sociais. A área de implanta-
ção das escolas era conhecida como 
Corta-Braço, e foi uma das primeiras 
ocupações organizadas em Salvador. O 
Corta-Braço tinha sido local de cam-
panha de Mangabeira, que havia se 
comprometido em resolver a situação 
da ocupação uma vez que, apesar de 
terem sido arrendados para um italia-
no, os terrenos eram públicos. Após 
o arrendatário iniciar um movimento 
pela reintegração de posse - incluin-
do uma ofensiva para a retirada de 
algumas famílias - o assunto se tor-
nou o centro das atenções de todo 
o estado e forçou o governo a tomar 
medidas efetivas. Por fim, as terras 
foram desapropriadas para utilidade 
pública e parte delas utilizadas para 
a edificação do conjunto. Portanto, a 
Caixa d’Água era um dos bairros mais 
carentes da capital baiana, onde a 
construção do conjunto escolar podia 
se realizar como força motriz de uma 
transformação socioeconômica e tes-
tar a  efetividade da inovação pedagó-
gica proposta com esse fim. 

O complexo edificado também se 
impôs no contexto urbano do entor-
no por sua escala, pela linguagem 
arquitetônica moderna carregada de 
um valor simbólico, cujos sentidos 
discutimos acima e por seu reconhecimento enquanto equipamento público de qualidade. Até 
a presente data, o conjunto tem um papel expressivo - e não restrito aos aspectos educacio-
nais - na comunidade da qual faz parte. Nesse sentido, é possível estabelecer paralelos com 
os Centros Educacionais Unificados (CEU) em São Paulo, seja pelas dimensões dos conjuntos 
e seja pela escala de implantação sobre o tecido urbano igualmente fragmentado das perife-
rias paulistanas, seja ainda pelas potencialidades oferecidas pelo equipamento escolar para a 
cidade e seus moradores e a capacidade de amplificação destas pelo modo que a arquitetura 
enfrenta o programa, apostas claramente levantadas por Anísio Teixeira. 

O programa pedagógico das escolas-parque pode ser dividido fundamentalmente em três ramos de 
ensino: sociais e artísticos; trabalho e educação física. Como anteriormente mencionado, a base da 

Foto área atual da Escola Parque e de seu entorno. 1. Acesso, 2. 
Administração, 3. Cozinha-Refeitório, 4. Pavilhão do Trabalho, 5. 
Ginásio coberto, 6. Teatro, 7. Biblioteca. Fonte: Modificada pela 
autoria a partir da imagem disponível em: <https://www.google.
com.br/maps/@-12.95706,-38.492063,671m/data=!3m1!1e3>. Aces-
so em: 28 dez. 2016. 

Foto aérea da inauguração parcial do conjunto, ainda sem o te-
atro e a biblioteca. 1. Acesso e primeiro bloco, 2. Administração, 
3. Cozinha-Refeitório, 4. Pavilhão do Trabalho, 5. Ginásio. Fonte: 
Biblioteca do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR). 
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Escola Nova estava na experimentação e no empirismo, no fazer como estratégia de aprendizado, e o 
objetivo maior da educação para os escolanovistas era preparar os futuros cidadãos para o trabalho. 

No conjunto construído em Salvador, eram oferecidas atividades para os ramos industrial e 
artesanal no segmento do ensino para o trabalho, que segundo projeto de Anísio Teixeira 
deveriam ser ministradas em ambiente amplo e com iluminação e ventilação adequadas à 
atividade laboral, como acontecia em fábricas e indústrias. A educação física deveria desen-
volver-se tanto em ginásio coberto quanto ao ar livre e, quando possível - não foi o caso 
do único conjunto edificado - em um balneário a ser construído. O objetivo era estimular o 
crescimento físico e o desenvolvimento da coordenação motora, sempre atrelados ao ideal 
maior, de formação de um adulto saudável e apto ao trabalho. 

Segundo Hélio Duarte, as atividades artísticas e sociais eram centrais no programa, uma 
vez que socialização era fundamental e operava como “unificadora e integradora de toda a 
atividade escolar” (DUARTE, 1973, pp. 14-15), evitando a segregação e promovendo maior 
homogeneização, objetivos caros a Teixeira e ao próprio Duarte. Sob a luz desse entendi-
mento, o teatro e auditório ganham outros matizes, não só como local de aprendizado; do 
desenvolvimento de dinâmicas artísticas e da realização de performances - musicais ou de 
dança - e encenações teatrais; mas também recebendo mestres, autoridades, especialistas, 
entre outros; transmissores de conhecimentos de áreas diversas, por vezes não contempla-
das na escola. Em uma relação de mão dupla, o teatro e auditório também possibilitavam a 
promoção dos alunos, da escola e, em última instância, do próprio sistema de ensino, atra-
vés das apresentações e exposições dos trabalhos e dos resultados dos aprendizados ganhos 
através da estrutura pedagógica. Segundo Teixeira, 

Já não era só a quantidade de escolas, já não era só o problema de organizar e me-
lhorar o conteúdo do ensino fundado no passado; já agora o importante é o estudo 
da criança e de seus problemas e a descoberta do melhor método de acompanhar-
-lhe o crescimento e a aquisição da cultura de seu tempo e de seu presente e futu-
ro. (TEIXEIRA apud DUARTE, 1973, p. 23)

A educação para os aspectos rela-
cionados à saúde de forma geral, 
como os cuidados com higiene e 
com a alimentação também era 
central. Nesse sentido, a propos-
ta de um grande refeitório nas 
escolas-parque dos conjuntos me-
rece destaque, por ter sido o úni-
co ambiente pensado para receber 
todas as 2000 crianças ao mesmo 
tempo, reunindo toda a população 
das escolas-classe nos horários de 
refeição. Por essas características 
entendemos o refeitório como um 
ponto de encontro e um espaço de 

Foto das crianças realizando trabalhos manuais no pavilhão de 
trabalho. Fonte: DUARTE, 1973, s.p.
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convivência e de estímulo à sociabilidade, sua impor-
tância é maior do que a de um simples local para a 
alimentação. 

O plano original também propunha que nas escolas-
parque fossem construídos dormitórios. A proposta era 
abrir 5% das vagas em regime de internato (ANDRADE 
JUNIOR, 2014), de forma que crianças abandonadas ou 
órfãs tivessem as mesmas oportunidades de estudos e 
desenvolvimento profissional que as demais, compondo 
parte importante do plano e um ponto fundamental para 
o projeto de inclusão social a partir da inserção escolar. 

A inclusão do internato e o refeitório único são exemplos 
das adaptações realizadas pelo pedagogo brasileiro, que 
não constavam nas propostas do modelo Platoon e reve-
lam além das demandas ligadas especificamente ao nosso 
contexto nacional, os ideais de integração, homogenei-
zação e inclusão que orientavam as propostas de acesso 
ao sistema de ensino desenvolvidas por Teixeira.  Afinal, 

para o educador baiano, a formação daquele novo brasileiro, trabalhador habilitado, apreciador das 
artes, culto, cuidadoso de sua higiene, saúde e de sua condição física, não seria realizado apenas 
pela instrução básica, mas por sua articulação com um o programa de sociabilidade e de desenvol-
vimento cultural e artístico, além do ensino de educação física e da formação profissional, daí a 
importância da junção da escola-classe com a escola-parque. Por isso, a concessão apenas do ensino 
básico não passava do seu ponto de vista de uma estratégia assistencialista com fins políticos. Sua 
preocupação era mais ampla, tal como relembra Hélio Duarte ao recuperar a visão de Teixeira do 
que deveria ser a escola:

 (...) o lugar onde as crianças vivem e, diariamente, são postas em contato com as 
reais experiências industriais e sociais, da comunidade da vida, experiências que as 
educam e armam para os mais árduos problemas da existência adulta que as espera. 
(TEIXEIRA apud DUARTE, 1973, p. 16)

Essa era também a leitura de Hélio Duarte que explicita em diversas oportunidades: 

O fim da educação é o progredir, o ampliar conhecimentos e dar-lhes destino so-
cial. O que uma metodologia obsoleta está a fazer é precisamente o contrário.  
A persistir essa situação, continuaremos a construir prédios caros para uma instru-
ção de “faz de conta”. (DUARTE, 1956 apud TAKIYA (org), 2009, p. 22)

O fim da escola (...) não (é ) uma cabeça cheia de fatos, mas uma cabeça cheia de 
ideais; não regras de procedimento aprendidas, mas habilidade de conduzir-se cor-
retamente; não conhecimento das matérias que constituem educação cívica, mas 
capacidade de pensar sobres as questões cívicas; não tanto um erudito quanto um 
produto bem-educado. (DUARTE, 1973, p. 16)

Foto das crianças realizando trabalhos 
manuais no pavilhão de trabalho Fonte: Bi-
blioteca do CECR. 
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Para dar corpo às intenções pedagógicas acima expostas, Teixeira chamou, em 1948, o co-
lega engenheiro Paulo de Assis Ribeiro,50 com quem já tinha trabalhado na reforma carioca, 
para organizar o funcionamento dos conjuntos de Escola Parque Escolas Classe propostos 
para Salvador. Nesse mesmo ano, Hélio Duarte e Diógenes Rebouças elaboram os projetos de 
alguns dos edifícios da Escola Parque e das Escolas Classes I, II e III. Entre os primeiros estu-
dos e a conclusão da Escola Parque se passariam dezesseis anos, porque as obras enfrentaram 
uma lentidão mais pronunciada após o término do governo de Mangabeira. 

2.1.3. ESTUDOS PRELIMINARES DE DUARTE PARA A ESCOLA PAR-
QUE SALVADOR/BA
Pretendemos nos aprofundar em dois dos estudos iniciais que Hélio Duarte realizou para o 
projeto da Escola Parque da Liberdade sobre os quais, especialmente o segundo, Diógenes 

Foto de um menino trabalhando com couro. Fonte: 
Biblioteca do CECR. 

Aula de educação física ao ar livre. Ao fundo, pavilhão de ensinos profissionalizantes. Fonte: Biblioteca do 
CECR. 

Momento de recreação, meninos jogando futebol na área 
livre central da escola-parque. Fonte: DUARTE, 1973, s.p. 

Arquivo: Escola_parque

50 Paulo de Assis Ribeiro trabalhou no Departamento Nacional de Educação e colaborou com Anísio 
Teixeira na criação da Universidade do Distrito Federal em 1935, no Rio de Janeiro, como veremos mais a 
frente. 
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Rebouças fundamentou o projeto que foi construído. Para além dessa importância, os antepro-
jetos foram realizados simultaneamente à coordenação e participação de Duarte no Convênio 
Escolar em São Paulo e o próprio arquiteto (1973, p. 49) afirma o rebatimento da experiência 
baiana sobre os projetos das escolas paulistanas. Algumas das pranchas desses projetos estão 
arquivadas na biblioteca da FAU/USP - não há um jogo completo - e apresentam duas propos-
tas de enfrentamento do complexo programa bem diferentes uma da outra.51  

Como foi esclarecido anteriormente, não entendemos o projeto como produto de uma pro-
gressão evolutiva, cujo único fim lógico e coerente para o problema dado pelo programa, 
seria exatamente a solução encontrada pelo arquiteto, mas ao contrário, compreendemos a 

atividade de projetar como um processo de idas e vindas, repleto de revisões e recomeços. 
Nessa perspectiva, interessou-nos perscrutar o imaginário de Duarte e sua metodologia de 
trabalho que pode ser apreendida, apesar da ausência da série completa. 

Dos ensaios localizados, um estudo de 1948 propõe uma ocupação bem compacta, em um 
número menor de edifícios que, articulados entre si, tinham uma área de projeção concisa 
- quase unitária - e contínua, de forma que a maior parte do lote ficava destinada às áreas 
livres ajardinadas e a um lago para recreação e exercícios físicos, atendendo à intenção do 
arquiteto de que “ toda a escola deveria ter uma ‘matinha’ e um ‘laguinho’.” (DUARTE, 1956, 
apud TAKIYA (org), 2009, p. 22). O conjunto longilíneo de edifícios estava implantado na 

51 Há, no arquivo da biblioteca da FAU/USP, desenhos que não foram aqui utilizados, porque nos cen-
tramos nessas duas hipóteses, sobre  as quais há mais material e era suficiente para a análise, que nos 
interessava, do processo projetual do arquiteto e das relações entre o projeto da Escola Parque e das 
escolas do Convênio Escolar em São Paulo. Um artigo, parte de uma pesquisa ainda em andamento, 
também colaborou com nossa análise, trazendo novas visadas sobre os dois estudos preliminares re-
alizados por Duarte: ROCHA, Angela Maria; RUAS, Dalton Bertini. A constituição de um projeto tese 
escolar: as duas hipóteses não construídas da escola-parque de Hélio Duarte. Revista Arq.Urb. São 
Paulo, n. 15, p. 51-68, jan/jun 2016.

Estudo de 1948 para projeto da escola-parque do bairro da Liberdade em Salvador.  
Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 
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porção leste do lote, em posição quase perpendicular à rua no sentido noroeste-sudeste. Em 
paralelo à face sudoeste do conjunto, uma esplanada acompanhava os edifícios e encami-
nhava os alunos aos acessos principais, no trecho final da última edificação. Destacamos que 
o conjunto de edifícios proposto ocupava a maior parte da fração leste do terreno e não há, 
nos desenhos, menção sobre a qual seria o uso ou a forma de ocupação do restante do lote, 
especialmente a vertente oeste que sempre aparece “em branco”. 

No alinhamento da rua, o auditório coberto atendia plenamente ao requisito de garantir 
acessibilidade também ao público geral que poderia visitar as exposições de trabalhos e as-
sistir exibições e espetáculos. O edifício servia igualmente para recepção de convidados ilus-
tres ou especialistas consagrados que viessem se apresentar e realizar palestras. O projeto e 
implantação do auditório resolvia ainda muito bem a ligação com o interior da escola-par-
que. Apesar da ausência de plantas detalhadas, parece-nos provável que através do auditório 
ou junto a ele, se resolvesse o acesso, caso fosse permitido, da comunidade às áreas livres 
do parque, que se comunicava diretamente com o anfiteatro aberto. Sua implantação, que 

se voltada para as áreas livres e para o reservatório, também foi feliz por tirar proveito da 
declividade mais acentuada dessa porção do lote e promover a integração e boa visibilidade 
das áreas de lazer, dos espaços das atividades físicas e do reservatório. 

A oeste do anfiteatro, junto ao auditório, ligava-se um edifício de volumetria sinuosa apoia-
do sobre pilotis, cujo programa - salas de dança e música; clubes e atléticas; área da saúde, 
com salas de ambulatório, enfermaria, dentista, etc. - era de atividades que se relacionavam 
tanto com o auditório, quanto com o anfiteatro e as demais áreas-livres. No extremo no-
roeste, o prédio curvo se encerra entre os dois volumes finais da composição longilínea: a 

Estudo de 1948 para projeto da escola-parque do bairro da Liberdade em Salvador.  
Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP.
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nordeste o edifício lâmina e a sudoeste a biblioteca cilíndrica. O edifício de planta retangu-
lar também se apoiava sobre pilotis, mas a rigidez do prisma ignorava a topografia do lote, 
ao contrário do volume sinuoso anterior, cuja implantação acompanhava as curvas de nível. 

No prédio laminar estava concentrada a maior parte do programa da escola-parque, como as áreas 
destinadas às atividades de trabalho, ateliês, refeitório, administração e ainda os dormitórios para os 
alunos em regime de internato. A circulação se dava por corredores centrais o que, considerando a ex-
tensão do edifício - por volta de 200 metros no eixo maior - determinava percursos únicos, por vezes 
longos, mas com influência positiva sobre a possibilidades de integração e as formas de sociabilidade. 

O único edifício destacado do conjunto era o ginásio coberto, que foi pensado implantado 
junto ao lago, para que se relacionasse com os espaços ao ar livre e com o tanque, áreas com 
as quais seu programa, de prática de atividades físicas, tinha correspondência direta. Como 
o terreno tem declividade considerável em sua porção leste, e é ainda mais acentuado no 

local onde foi locado o ginásio, foi possível projetar um edifício que se apoiava diretamente 
no solo de um dos lados - onde se davam os acesso principais - enquanto do outro lado o pré-
dio foi assentado sobre duas linhas de pilotis, sendo que a primeira ficava dentro da água. 

Assim como o entendimento paradigmático do programa dessas escolas enquanto equipa-
mento escolar, também as escalas de implantação e representatividade da arquitetura ele-
gida, aproximam as propostas baianas dos projetos dos CEU(s) em São Paulo, como já apon-
tado mais acima.  Mas há também outros elementos que relacionam, mais especificamente, 
esse primeiro estudo realizado por Duarte dos desenhos e soluções apresentadas pelos ar-
quitetos dos conjuntos mais recentes em São Paulo, comprovando que, apesar de separados 
por contextos urbanos diferentes e pelas décadas transcorridas, há deferência e respeito às 
propostas de Hélio Duarte, que foram elegidas como referenciais para os projetos atuais. 

Nesse sentido, destaca-se que conjunto edificado dos CEU(s) também é constituído por blocos 
prismáticos de arquitetura moderna. O auditório e programa de salas de música e dança tem 
planta retangular no CEU, mas aproxima esses usos em uma única edificação, como também o 
fez Duarte. Do mesmo modo, a inclusão das piscinas nos projetos paulistas retoma as palavras 
do arquiteto sobre a ligação das crianças com a água, citadas mais acima. Já a creche do CEU, 
de planta circular, lembra a biblioteca cilíndrica da proposta baiana, assim como seu edifício 
principal tem projeção retangular de 200 metros de extensão, similar ao prisma laminar do 
projeto de Duarte para a escola-parque da Liberdade (ROCHA, RUAS, 2016). As diferenças 

Elevação do ginásio, estudo preliminar de 1948 para projeto da escola-parque.  
Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 
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recaem, principalmente, na solução de pré-moldados de concreto adotada pelos CEU(s), que 
limitou as possibilidades de variações arquitetônicas e também não admitiu uma melhor adap-
tação à topografia e geografia complexa de alguns dos lotes da periferia paulista.

Nessa proposta fica nítida a referência à arquitetura de Le Corbusier (ROCHA, RUAS, 2016) - e 
de Niemeyer - nas soluções apresentadas por Hélio Duarte, ambas admitidas pelo arquiteto ca-
rioca.52 No caso do estudo acima apresentado, destaca-se principalmente a relação de contraste 
entres os volumes propostos, em uma oposição de formas que fundamenta um tipo dinâmico 
de equilíbrio compositivo. Essa relação de contraste entre formas sólidas, mais conhecida como 
“figura-fundo”, usualmente se estabelece entre um edifício laminar ou ortogonal - que geral-
mente recebe o programa que pode ser compartimentado - e os volumes menores idealizados em 
uma arquitetura de caráter excepcional - mais expressiva - usualmente curvilíneas, trapezoidais, 
etc. A relação figura-fundo era característica do arquiteto franco-suíço, cujo vocabulário também 
alimentou uma série de soluções de Niemeyer, um cabedal de referências sobre as quais Duarte 
e outros tantos arquitetos brasileiros 
se inspiraram. Naqueles anos 1950, 
Le Corbusier já tinha diversos proje-
tos que embasavam essas soluções, 
como o Pavilhão Suíço (1930-1932), 
e Niemeyer 53 já havia realizado o pa-
radigmático projeto para o Conjunto 
da Pampulha (1940 - 1943). 

O anteprojeto realizado em 1950 
para a escola-parque de Salvador, 
contudo, difere expressivamente do 
apresentado acima, ainda que seja 
perceptível que o projeto executado 
tenha se fundamentado em alguns 
aspectos desse estudo preliminar, es-
pecialmente a biblioteca de planta circular, como veremos mais a frente. 

No projeto que orientou efetivamente a obra construída, o partido não era conciso como o 
anterior, ao contrário, a proposta previa uma quantidade de volumes maior - quase um para 
cada função do programa - e o conjunto se espraiava pelo terreno, ocupando uma parcela 
bem maior do lote. Parte da composição ocupava integralmente o perímetro norte e o oeste, 
com os seguintes usos: dormitórios, serviços, trabalho e exposição. Nas outras faces, havia 
trechos de área livre, sendo que a sul - para facilitar o acesso público - ficavam auditório, 
atividades socializantes e administração – e a leste, a biblioteca completava o conjunto. Os 
edifícios dispostos como faces de um quadrado conformavam uma praça ao centro, prevista 

52 Na já mencionada entrevista para Euler Sanderville Júnior, Duarte afirma que teve “a felicidade de 
assistir a todas as conferências de Corbusier; estava para me formar e aquilo gravou-se em mim de 
forma indelével, tanto que fui para a Bahia, trabalhar lá e a última conferência que Le Corbusier fez 
no Rio tomei um avião e vim assisti-la. (...) Corbusier deixou a herança: Niemeyer, essa gente toda foi 
a herança que recebemos”.  TAKIYA (org), 2009, p. 163.
53 Mas ainda apresentaria um desenho também para o mesmo programa, a escola estadual Milton 
Campos (1954), em Belo Horizonte, em que essa relação figura-fundo seria ainda mais marcante.

Foto de época do Pavilhão Suíço, projeto de Le Corbusier e 
Pierre Jeanneret. Fonte: Disponível em <http://www.archdaily.
com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-
-corbusier>. Acesso em: 23 dez. 2016. 
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como uma área ao ar livre para a prática de exercícios físicos e jogos - nessa proposta o 
tanque foi eliminado. 

Se em planta a composição ortogonal de volumes - de planta retangular em sua maioria – organiza-
va-se aparentemente com certa sim-
plicidade, em corte o esforço de acerto 
de níveis entre as edificações revela a 
complexidade o projeto. Os volumes 
foram implantados em diferentes 
cotas para minimizar a necessidade 
manipular a topografia original, mas 
exigiram escadas, rampas e outras for-
mas de ajuste de nível para permitir a 
comunicação entre as edificações.

Interessadas no processo projetual 
do arquiteto, destacamos que essas 
alterações mostram sensíveis dife-
renças com relação ao estudo preli-
minar anterior, já que para além de 
palpáveis mudanças na implantação 
das edificações, em sua volumetria, 
e até mesmo no modo de enfrentamento do programa, há uma revisão profunda nas relações 
propostas entre os edifícios e as áreas livres. Nessa segunda versão do projeto, a praça ao ar 
livre é o ponto nodal do projeto, para a qual toda a composição se volta, definindo uma solu-
ção introspectiva com relações pontuais com o entorno. 

Dos acessos, o primeiro (1) organizava o ingresso mais público, já que permitia a entrada, à sua 
esquerda, ao teatro, salas de apresentação, salas de música, dança, etc.; e à administração do lado 
direito. O outro acesso (5) coordenava o fluxo de ingresso aos dormitórios e à ala de serviços. Entre 
os dois pontos de controle de ingresso, estruturavam-se dois eixos de circulação - de sentido norte-
-sul - que cortavam o pátio central, organizavam os trajetos e o ingresso nas edificações do conjunto. 

A praça ao ar livre não tinha um projeto muito definido de uso. Pressupomos que, como se confi-
gurava uma alternativa de conexão entre as edificações, o pátio tivesse um caráter de passagem, 
mas também de parque ao ar livre para recreação e práticas esportivas, já que nessa proposta 

Esquema da implantação do segundo estudo preliminar. Nú-
meros 1 e 5 Controle e Acessos; 2 Administração; 3 Atividade 
Socializantes; 4 Dormitórios; 6 Serviços; 7 Pavilhão de Trabalho; 
8 Biblioteca. Fonte: Modificado pela autora sobre arquivo do 
acervo da biblioteca da FAU/USP. 

Cortes do terreno com volumes esquemáticos para mostrar estratégias de acomodação dos edifícios na topo-
grafia. Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 
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não se previa um ginásio - nem o lago. Mas para além dessas funções, por sua posição central na 
hierarquia do conjunto, podendo ser vista de qualquer ponto assim como dela se tinha visão de 
todos os edifícios - e porque também era condizente com seu ideário e com as palavras de Anísio 
Teixeira - parece-nos que o arquiteto intentava propor uma grande área livre para a socialização 
e um espaço de integração da população usuária da escola-parque. 

Os cortes permitem visualizar as diferenças das cotas de implantação das edificações e o esfor-
ço para a acomodação dos volumes na topografia do lote, articulando-os entre si. A disposição 
e os agrupamentos das edificações demonstram conhecimento e atenção à divisão tripartite 
da proposta pedagógica, revelando o amadurecimento da compreensão do arquiteto sobre o 
programa. Os edifícios implantados junto aos perímetros oeste e norte do lote, organizam-se 
sequencialmente em planta. No  limite oeste do lote, com 80 metros de extensão, o edifício 
laminar tinha 2 pavimentos, o térreo livre para o lazer dos alunos e moradia do diretor 54, e no 
andar superior 100 dormitórios para meninos e 100 para meninas. As escadas estavam desta-
cadas da lâmina, assim como a moradia do diretor,  participava do desenho da fachada oeste 

54 A reunião não usual desses usos em um mesmo pavimento parece ter duas faces, se por um lado 
diluía as fronteiras da rígida relação hierárquica, por outro lado permitia amplo controle sobre as 
crianças, mesmo fora do horário escolar.

Estudos de solução para os dormitórios comprovam que Duarte estava atento às soluções dadas para pro-
grama similar em outros países, que naqueles tempos eram acessíveis através de revistas e livros. As formas 
de divulgação do ideário específico é parte das estratégias de conformação do campo profissional, como já 
mencionado, das quais Duarte demonstra ser personagem ativo. Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 

Elevação leste do bloco de serviços mostra as condições topográficas e as diferenças de cotas entre ele e 
o edifício de dormitórios à esquerda e o pavilhão de trabalho à direita. Aqui como em outros volumes do 
conjunto, observar o jogo de massas, de elementos vazados e de caixilharia ampla, soluções que davam ritmo 
e movimento às fachadas.  Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP.
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do edifício. Passando pelo controle, em sequência linear à lâmina dos dormitórios, o bloco de 
serviço completava a edificação do perímetro oeste do lote e se comunica perpendicularmente 
com o pavilhão do trabalho, alinhado à face norte do terreno. A diferença de nível entre os 3 
edifícios - na cota 75 o edifício de controle de acesso, 74 o bloco de serviços e 72 o pavilhão 
de trabalho - tornou complexo o estabelecimento de comunicação entre eles e também exigiu 
soluções de cobertura que atendessem aos desencontros de cota (ROCHA, RUAS, 2016). 

O edifício das atividades de trabalho foi projetado como pavilhão para atender a demanda de possíveis 
exposições, mas principalmente para evitar os ateliês separados do estudo preliminar anterior, que não 
eram compatíveis com a proposta pedagógica. Como vimos, os escolanovistas acreditavam no fazer 
como instrumento principal de aprendizado, e para aprender fazendo, o contato visual com o total das 
atividades era condição sine qua non. A planta livre do pavilhão longitudinal de 150 metros, ao evitar 
a compartimentação do programa, era resposta mais eficiente a essa exigência pedagógica. Implantado 
na porção setentrional do lote, o projeto tirava proveito da declividade mais acentuada nesse trecho 
para adicionar um pavimento ao pavilhão, andar que acolhia a administração das atividades de traba-
lho e também concedia um espaço independente para exposições dos produtos feitos pelas crianças. 

Estudo para cobertura do bloco de serviços apontando região em corte. Observar os esforços para organizar 
as águas e o vazio central da edificação, com o encontro perpendicular com o pavilhão e linear com o edifício 
de dormitórios. Notar os elementos tubulares incrustados na alvenaria de vedação externa, estratégia de ven-
tilação que Duarte propunha para vários edifícios da escola-parque e que também projetaria para as escolas 
paulistas, onde ganhariam considerável notoriedade. Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 

No corte do pavilhão para as aulas profissionalizantes os tubos incrustados na alvenaria para ventilação apa-
recem mais uma vez. A solução de cobertura com o grande shed longitudinal era característica de galpões e 
fábricas. Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 
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A cobertura do pavilhão foi resolvida em duas águas que, desencontradas em altura na cumeeira, con-
figuravam um grande shed 55 no sentido longitudinal da edificação, mais um aspecto que aproximava 
essa edificação da aparência e da funcionalidade dos prédios das indústrias e dos galpões, como queria 
Anísio Teixeira. 

A biblioteca era o único volume implantado no perímetro leste do terreno (cota 73). Destaca-
da, portanto, das demais edificações do conjunto, a biblioteca é central, ponto focal dos eixos 
de circulação que conectam os dois locais de controle de acesso, destacando sua importância 
hierárquica entre os demais edifícios, já que dessa forma todos se ligavam a ela. A edificação 
foi proposta em dois pavimentos, no rés-do-chão, em pilotis, foram pensados espaços ajardi-
nados que criavam a sensação de prolongamento da praça central, estabelecendo uma relação 
franca com o parque, e uma área mais protegida, ainda sob a sombra do edifício, que convida-
va à leitura. O pavimento superior abrigava de fato programa: depósito de livros, área de lei-
tura, espaço de consulta, etc. A cobertura, em asa de borboleta, quebrava a rigidez retangular 
do edifício, assim como alguns brises e elementos vazados pensados para as fachadas. 

Além dos elementos tubulares incrustados, elementos vazados, brises, também estão pre-
sentes alguns métodos de organização e aspectos de composição que Duarte também estava 

Estudo para planta do pavimento inferior do pavilhão demonstra uma característica dos projetos de Hélio 
Duarte nesse período, a tentativa de suavizar os limites entre áreas externa e internas, através de vedações 
vazadas (cobogós, tijolos em alternância, etc) ou não ortogonais, que rompem a rigidez da alvenaria e jardins 
que se prolongam pelo pavimento térreo dos edifícios. Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 

55 Shed é um tipo de abertura para iluminação zenital comum em galpões e fábricas. A cobertura, 
em formato de dentes de serra, alterna áreas inclinadas com uma face quase vertical, que é envidra-
çada para permitir a passagem da luz.

Elevações do estu-
do para projeto da 
biblioteca. Mais uma 
vez, um cabedal de 
materiais para as 
vedações criam um 
jogo de texturas e 
concedem expressi-
vidade às fachadas. 
Fonte: Acervo da 
biblioteca da FAU/
USP.
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testando e aplicando nas escolas paulistas. Essas questões reforçam nosso entendimento, já 
anteriormente mencionado, de que a atividade projetual não se realiza a partir de um traço 
ou ideia genial que ao fim se confirma, mas sim como um processo empírico; de evolução 
irregular, cheio de meandros, tentativas e experimentações que não se encerram, inclusive, 
em um único projeto, mas são continuamente recuperadas e reelaboradas em outros estudos 
e obras. 

O bloco de controle de acesso proposto entre as edificações com maior demanda de ingresso pú-
blico, como já explicado, foi implantado próximo à rua, na mesma cota da administração da es-
cola-parque: 75,2. O edifício da administração atendia a duas escalas distintas de público, que se 
refletiam na volumetria e nos aspectos formais do prédio. A primeira, de prestação de serviços 

Planta do pavimento inferior da biblioteca, mostrando a diluição dos limites entre área externa e interna. Fonte: 
Acervo da biblioteca da FAU/USP. 

Elevações oeste e 
norte do bloco admi-
nistrativo, o de maior 
altura do conjunto, 
com 13 metros. Fonte: 
Acervo da biblioteca 
da FAU/USP. 
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-relacionados às questões escolares - ao público geral, estava na mesma cota do controle de acesso, 
otimizando o ingresso para o atendimento. No nível 72, um pavimento para os serviços de saúde, 
que davam assistência apenas à comunidade escolar: professores, alunos e funcionários. 

De todos os edifícios projetados para a escola-parque, o conjunto para as atividades sociali-
zantes era o que apresentava aspectos formais e volumetrias mais expressivos. Em corte, o 
conjunto se resumia a dois grandes trapézios - dois volumes, ambos com cobertura em uma 
água - mas em planta a organização era mais complexa. Mais próximo da rua, o teatro - de 
projeção trapezoidal também - estava integralmente articulado com um edifício de planta 
retangular - como uma única edificação - que oferecia alguns espaços de apoio ao teatro, mas 
cujo programa principal eram salas para atividades de dança. Separado destes por um jardim, 
sem cobertura, mas ligados por passarelas e escadas, havia um segundo edifício de planta 
retangular, com espaços para as aulas de música e pequenos auditórios, de pé direito duplo, 
para apresentações. No térreo, mais um espaço expositivo para promover o trabalho das crian-
ças e da própria da escola. O jardim interno, divisor dos programas do conjunto, adicionava 

Corte longitudinal do conjunto de atividades socializantes. É possível visualizar o vazio ajardinado que separa 
o teatro e as salas de dança do volume de salas de música. Os edifícios estão articulados por passarelas e 
escadas. Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP. 

Planta do andar intermediário do estudo preliminar para o edifício de atividades socializantes, onde vemos 
o vazio da plateia, e as passarelas e escadas que articulam os volumes de usos artísticos. Fonte: Acervo da 
biblioteca da FAU/USP. 
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movimento à composição de edifícios, rompendo com a rigidez dos volumes prismáticos, mas 
também colaborava com as questões térmicas e permitia uma certa integração visual, como 
era do interesse da proposta pedagógica. Por outro lado, o jardim se relacionava com a praça 
central, se não tão diretamente, fazia-o sensorialmente, como uma lembrança ou citação, que 
conduziria o usuário a se vincular com aquela área ao ar livre e levaria a criança a se manter 
em ligação com a natureza, ideal caro ao arquiteto e ao pedagogo.  

Diógenes Rebouças foi o responsável pelo desenvolvimento final do projeto e acompanhamento 
da construção do conjunto. Muito da versão edificada comprova a participação ativa de Hélio 
Duarte nas muitas fases desse intrincado projeto, de programa complexo e que precisou superar 
empecilhos tanto de ordem social quanto econômica. As soluções adotadas são muito similares 
aos estudos preliminares analisados acima, visíveis nas escolhas de implantação, na organização 
do programa e até no partido arquitetônico efetivamente construído em Salvador e nas escolas 
do Convênio Escolar em São Paulo, realizadas por Duarte no mesmo período. Não se pode deixar 
de reconhecer, contudo, a contribuição notável de Rebouças, responsável por alterações sensíveis 
que resultaram na composição que foi construída de fato, como apontaremos. 

2.1.4. O CONJUNTO EDIFICADO DA ESCOLA PARQUE SALVADOR/BA
O lote no bairro da Caixa d’ Água tem área aproximada de 42.000 m2 e hoje o conjunto se 
encontra totalmente enclausurado, com muros por todo o perímetro. O ingresso se dá atra-
vés de uma portaria, localizada no extremo sudoeste do terreno,  seguida de uma cobertura, 
junto ao muro oeste, que protege o acesso secundário. A entrada principal para os alunos 
está à direita da portaria, passando por canteiros ajardinados e estacionamento, junto ao 
perímetro sul do lote, encaminhando as crianças diretamente à praça central. 

A grande área ao ar livre no centro do lote idealizada por Hélio Duarte foi mantida, e é a partir 
dela, em seu entorno, que os edifícios se organizam. Na obra construída, assim como no projeto, a 
praça é o espaço central, elemento estruturador da circulação entre os edifícios, com a qual todos se 
relacionam. Esse espaço agora tem usos bem definidos, e pode ser dividido em três áreas distintas. 
A primeira, mais próxima ao perímetro sul, entre a biblioteca e o bloco 1, é bastante arborizada e 
com bancos e calçamento, configurando-se como uma área de convivência, com jardins que con-
ferem certa privacidade à biblioteca e também convidam à leitura. A parte mais central da praça é 
pavimentada, uma área para recreação e jogos ao ar livre, com um relógio de sol, um pátio desco-
berto para brincadeiras, atividades diversas e encontros. Na porção mais setentrional, uma quadra 
poliesportiva fecha o programa da grande área livre central do conjunto. 

Na elevação leste do conjunto de atividades socializantes, ficam visíveis os dois trapézios que dão forma a 
composição. Também aparecem os elementos vazados que Hélio Duarte utilizou em algumas das escolas do 
Convênio Escolar em São Paulo. Fonte: Acervo da biblioteca da FAU/USP.
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Implantação atual do conjunto. Fonte: NUNES, 2014, p. 98-99. 

Biblioteca vista da praça. Fonte: foto da autora, out. 2015. 

Espaço de planta trapezoidal rompe com a circunferência, é um 
pequeno auditório. Fonte: foto da autora, out. 2015.

Estrutura metálica acomoda os caixilhos, 
também metálicos, e as venezianas de ma-
deira, que permitem a ventilação e ameni-
zam a insolação. Observar uma espécie de 
lanternim que garante iluminação zenital à 
edificação. Fonte: foto da autora, out. 2015.
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A biblioteca retoma a planta cilíndrica 
da primeira hipótese desenhada por 
Hélio Duarte, mas foi implantada na 
porção sudeste do terreno, próximo ao 
limite sul, localização aproximada do 
teatro no segundo estudo preliminar. 
Com área de 395,70 m2, sua planta 
não é totalmente circular, sendo in-
terrompida por um volume de proje-
ção trapezoidal, um pequeno espaço 
para leituras dirigidas, projeções e para 
contar histórias. A biblioteca, constru-
ída somente em 1961, é uma obra de 

Espaço interno da biblioteca. Na área 
central com pé direito duplo, um segundo 
pavimento de planta circular guarda obras 
raras, com circulação mais restrita. Obser-
var cobertura em concreto armado, com a 
porção central mais elevada, configurando 
um lanternim para iluminação zenital. Um 
pilar apoia a cobertura no centro exato da 
circunferência da planta. Área com menor 
iluminação à esquerda é o pequeno espa-
ço para contação de histórias. Fonte: foto 
da autora, out. 2015.

Não há espaços abertos nem jardins inter-
nos, como no estudo preliminar de Hélio 
Duarte. A proposta de integração com a 
natureza é visual, através dos grandes cai-
xilhos protegidos da incidência solar por 
generosos beirais. A esquerda, o trecho 
arborizado da praça central, em frente, ao 
longe, vê-se o portão vermelho de acesso 
ao pavilhão do trabalho e a direita está o 
teatro. Fonte: foto da autora, out. 2015.

Vê-se o acesso pela escada direita, o jardim intermediário, o grande 
hall de recepção do público - sendo utilizado pelas crianças, prote-
gidas do sol pela cobertura inclinada - e as laterais não ortogonais 
com a cerâmica original. Fonte: foto da autora, out. 2015.

Painéis acústicos do teto do teatro são de carpete e fibras rústicas locais. A vedação lateral de venezianas de 
madeira similares as da biblioteca, e caixilho metálico para basculantes verticais. O piso da plateia, de cimento 
queimado, recebeu carpete nas escadas de acesso.  Fonte: composição de fotos da autora, out. 2015.
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grande plasticidade, conferida principalmente pela cobertura: uma grande laje plissada de concreto 
armado. 

O teatro, finalizado em 1963, não está mais próximo à rua como nos estudos preliminares re-
alizados por Duarte. O mesmo foi implantado no perímetro da área livre central do conjunto, 
como os demais edifícios. Não há, portanto, um acesso que permita o ingresso direto à edifi-
cação pelo público não escolar, como previsto por Duarte. Em planta, o teatro tem projeção de 
dois trapézios invertidos, de escalas diferentes e articulados pela menor de suas faces paralelas.  
Sua implantação tira partido da declividade da região leste do lote para ganhar pavimentos 
que acomodam o programa de espaços de serviço, de apoio e de salas para as atividades de 
dança e música. A entrada de público se dá por duas escadas laterais que são intermediárias 
por um jardim, e encaminham para um grande foyer, um espaço ainda aberto para a praça 
mas já acolhido pela cobertura, bastante utilizado no dia a dia da escola, para ensaios e ati-
vidades diversas. Nesse espaço, as paredes não ortogonais - as faces irregulares do trapézio - 

Registro de uma das salas para dança - na 
face leste do edifício - em que é possível 
também verificar a estrutura da edificação, 
de pilares e vigas em concreto armado e 
cobertura em telha de fibrocimento. Vazios 
propositais na alvenaria de vedação permi-
tem uma melhor ventilação dos espaços. 
Fonte: foto da autora, out. 2015.

Vista norte do teatro. Apesar da distância dos limites do lote, 
que permitiriam maior acessibilidade, a implantação desse pro-
grama em trechos de maior declividade é muito adequada, pois 
permite tirar partido da situação topográfica para implantação 
da plateia ou caixa de palco. Nesse caso, além dessas vantagens, 
edifício ganhou número maior de pavimentos sem o  impacto 
financeiro de aterros ou cortes de terreno.  Notar cobertura em 
formato de asa de borboleta, uma solução também muito ade-
quada ao programa. Fonte: foto da autora, out. 2015. 

O anfiteatro, localizado entre o teatro e o ginásio esportivo, 
também foi implantado no perímetro da praça central, mas 
está em relação mais franca e direta com ela do que os demais 
edifícios, funcionando como um equipamento da mesma ou um 
prolongamento desse espaço ajardinado ao ar livre que pode 
ser apropriado a qualquer instante pelas crianças. Assim como o 
teatro, também tirou proveito da declividade do trecho leste do 
lote. Fonte: foto da autora, out. 2015.
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conservam a cerâmica original de reves-
timento, desenhada pelo artista alemão, 
radicado em Salvador, Udo Knoff 56. O 
teatro tem capacidade para 450 pessoas, 
e ainda preserva as cadeiras originais de 
madeira, mesmo material do palco. 

Implantado no perímetro leste do lote, ao 
lado do anfiteatro, o ginásio esportivo foi 
edificado em arcos de concreto com vão 
de 5 metros. No trecho já próximo ao solo, 
onde têm menor altura e a vedação de alve-
naria não pode incorporá-los, os arcos ficam 

expostos. Assim como teatro e anfiteatro, o 
desenho do ginásio tirou proveito do declive 
e, abaixo do nível da quadra poliesportiva 
- na mesma cota da praça - um pavimento 
acolhe o programa de apoio, como vestiá-
rios, depósito, cantina, etc. O acesso princi-
pal se dá pela praça, reforçando seu caráter 
integrador, e conduz diretamente à quadra. 
Pela face leste, onde o edifício possui dois 

Vista da fachada sul. O ginásio em arco também tira pro-
veito do declive e abaixo da quadra ficam os vestiários, 
depósitos, sala de professores, cantina, etc. Fonte: foto da 
autora, out. 2015. 

Trecho exposto dos arcos em concreto - seção T. Fachada oeste, 
voltada para a praça central do conjunto. Fonte: foto da autora, 
out. 2015. 

Vista interna, ao fundo o acesso principal do ginásio. Cobertura de fibrocimento apoiada nos arcos de concreto. 
A alvenaria de vedação termina antes de alcançar a cobertura, configurando um rasgo na fachada que colabora 
com a ventilação da quadra. Pequenas treliças de madeira apoiam o shed longitudinal de iluminação zenital, com 
vedação de vidraças e venezianas intercaladas. Fonte: foto da autora, out. 2015.

56 Udo Knoff morou em Salvador e seu ateliê, no bairro de Brotas, era frequentado pelos artistas mo-
dernos baianos, especialmente pelos que realizariam os murais das escolas-classe e da escola-parque 
do bairro da Liberdade. É importante destacar a inserção da azulejaria e sua relação com a arquitetura 
moderna, especialmente com a chamada escola carioca, que retomou aspectos da arquitetura colonial 
como elementos de uma certa identidade nacional, como mencionado anteriormente.
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pavimentos, uma escada de concreto 
conecta o setor de apoio ao interior 
do ginásio. A cobertura, de telhas on-
duladas, acompanham os arcos, e um 
shed longitudinal - apoiado em pe-
quenas treliças de madeira – garante a 
iluminação zenital. A vedação do shed 
se repete nas fachadas planas, norte e 
sul, intercalando áreas envidraçadas e 
pontos com veneziana. 

O pavilhão de 3906 m2 ocupa prati-
camente todo o perímetro norte do 
lote - mesma projeção e implanta-
ção do segundo estudo preliminar - 
e foi destinado ao ensino profissio-
nal, mas hoje é identificado como 
Núcleo de Artes Visuais. Assim 
como o ginásio, foi projetado com 
planta livre e externamente apa-
renta ter estrutura em arcos, mas 

Espaço avarandado do pavimento inferior do ginásio, que pro-
tege os acessos aos programas de apoio do ginásio, à esquerda. 
A direita, ao fundo, escada de acesso à quadra no piso superior.  
Fonte: foto da autora, out. 2015.

Instalações hidráulicas do vestiário masculino, que também tem 
área para troca de roupa e armários individuais. A estrutura do 
pavimento inferior é uma grelha simples de pilares e vigas em 
concreto.  Fonte: foto da autora, out. 2015.

Fachada sul do Pavilhão de trabalho. Notar os arcos, elementos 
estruturadores dos pórticos de sustentação do edifício. Fonte: 
foto da autora,  out. 2015.

Vista do mezanino. O vão de 31 metros é livre de divisórias e nas laterais a marquise longitudinal auxilia a con-
ferir rigidez ao conjunto. Ao fundo, mural de Carybé. Fonte: composição de fotos da autora, out. 2015.

O volume central articula os galpões, 
configurando o grande pavilhão que tem 
dois pavimentos acessíveis por rampa: o 
inferior, organiza o ingresso nos galpões, 
e o superior funciona como mezanino. 
Fonte: foto da autora, out. 2015.
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aqui é composto por dois galpões de pé direito duplo, articulados por um pequeno volume 
de dois pavimentos, um deles funcionando como mezanino do pavilhão. 

O sistema estrutural merece destaque. Os dois arcos visíveis externamente em cada um dos 
lados da seção transversal do edifício funcionam como pórticos, apoiando um sistema de ar-
cos e terças de madeira que amparam a cobertura de telhas planas de fibrocimento. Os pórti-
cos não são ortogonais e regulares, são compostos por elementos diferentes, de um lado pelo 
arco aparente externo e, de outro, por um pilar interno inclinado. Arco e pilar estão unidos 
no ponto mais alto - onde há uma espera que acolhe a estrutura de madeira - e são mais abertos 
na base, uma perna para fora e a outra para dentro do pavilhão. À meia altura, o pórtico sus-
tenta uma cobertura, como uma marquise que acompanha as laterais longitudinais do pavilhão. 
Olhando em vista, o pórtico se parece com uma letra A inclinada (NUNES, 2014), e a marquise é 

Ponto de amarração dos elementos do 
pórtico - arco do lado externo e pilar 
inclinado no interno - e também da espera 
que apoia a estrutura de madeira da co-
bertura. Fonte: foto da autora, out. 2015.

Vista do hall do volume intermediário e da escada para o mezanino, cujas paredes receberam afrescos enalte-
cedores do trabalho humano. Fonte: composição de fotos da autora, out. 2015. 

Abaixo da marquise lateral, o pilar inclinado do pórtico é mar-
cante visualmente, assim como as vedações do conjunto, que 
seguem sua inclinação. Fonte: foto da autora, out. 2015.
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o traço do meio, que garante o con-
traventamento e, portanto, a estabi-
lidade do sistema. O vão transversal 
de 31 metros do pavilhão é livre, e o 
espaço sem divisórias garante a vi-
sibilidade total das atividades, como 
desejava Anísio Teixeira. 

Internamente foram aplicados mu-
rais em vários pontos: na fachada 
oeste (limítrofe do conjunto) o 
mural em têmpera sobre madeira  

A força do trabalho, do artista Má-
rio Cravo Junior; na fachada leste 
(também no perímetro do lote) o 
mural em têmpera sobre madeira  O 
átomo (a evolução do trabalho) do 
argentino naturalizado brasileiro 
Carybé (Hector Julio Páride Berna-
dó); no hall do mezanino, a pin-
tura a óleo sobre madeira O ofício 

Mural  A força do trabalho de Mário Cravo Júnior. Fonte: foto da 
autora, out. 2015.

Mural  O átomo (a evolução do trabalho) de autoria do Carybé. 
Fonte: foto da autora, out. 2015.

O ofício do homem de Maria Célia Amado. Fonte: foto da autora, 
out. 2015.  

Afresco A evolução do homem de Jenner Augusto. Fonte: foto 
da autora, out. 2015.
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do homem de Maria Célia Amado; 
no hall inferior do pavilhão, lado 
esquerdo, o afresco Trabalho e Cos-
tumes do paulista Carlos Magano; e 
do lado direito, o afresco A evolu-
ção do homem de Jenner Augusto. 

As conexões de Teixeira com a cul-
tura não se reduziam à ligação entre 
esta e a educação, mas a ultrapas-
savam. Isso já ficava evidente no 
seu vínculo com a arquitetura, mas 
ganha maior notoriedade quando 
contrata esses ainda desconhecidos 
artistas modernos para a realização 
desses painéis na Escola Parque. Sua 
relação com as vanguardas artísticas 

Afresco Trabalho e Costumes de Carlos Magano. Fonte: foto da 
autora, out. 2015.

Diferentemente do projeto de Duarte, na 
solução de Rebouças os blocos de serviço 
não estão diretamente articulados com 
o pavilhão do trabalho, mas as implanta-
ções foram mantidas. O enfretamento da 
topografia do lote foi outro, aqui resolvido 
pelo acréscimo de um pavimento inferior e 
construção de um muro de arrimo (centro 
da foto). Nesse pavimento inferior, salas 
para ensino das artes da panificação e 
atividades ligadas à culinária, uma vez que 
no pavimento superior estão cozinha e 
refeitório. Ao fundo, o reservatório de água 
tem desenho expressivo e marcante no 
conjunto. Fonte: foto da autora, out. 2015.

Cozinha e refeitório funcionam no mesmo espaço, comuni-
cados visualmente para atender o mesmo método de ensino 
do pavilhão: permitir que as crianças acompanhem todas as 
atividades desenvolvidas. Além de importante estratégia para a 
integração e socialização, o refeitório também cumpria um papel 
pedagógico. O sistema estrutural, em concreto armado, repetiu 
as soluções do primeiro bloco, atualmente usado para informá-
tica. Vigas dispostas transversamente funcionam como calhas se 
apoiam em pilares centrais (no limite entre refeitório e cozinha) 
e nos apoios em V das fachadas. Fonte: foto da autora, out. 2015.
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As vigas transversais apoiam as pequenas 
terças da cobertura em telhas onduladas 
de cimento.  Vedação em alvenaria até 
pouco mais da metade da altura, é segui-
da pelos caixilhos basculantes horizontais 
em madeira, material de uma proteção 
em forma de gradil que acompanha o 
desenho da cobertura. As divisória dos 
ambientes da cozinha são mais baixas que 
pé direito, demonstrando visualmente que 
não possuem função estrutural. Fonte: 
foto da autora, out. 2015.

Edifício do refeitório e cozinha visto da praça central. Notar re-
lógio de sol em primeiro plano. O sistema estrutural do volume, 
com pilares em V na fachada e as vigas transversais, conforman-
do uma cobertura com padrão  - em vista - de zig zag, garante 
expressividade à fachada. As venezianas e os caixilhos bascu-
lantes horizontais em madeira foram uma solução que, apesar 
de desenhos nunca idênticos, foram utilizadas de forma similar 
em muitos dos volumes do conjunto, configurando um padrão 
reconhecível de forma geral. Fonte: foto da autora, out. 2015.

Apesar de não diretamente articulados, os edifícios do bloco de 
serviço, que ocupam a porção oeste o lote, comunicam-se por 
passagens cobertas. É perceptível uma pequena diferença de 
nível, resolvida por escada.  Fonte: foto da autora, out. 2015.

Vista do acesso ao bloco pela praça central. A solução estrutural em viga calha e cobertura em telhas ondu-
ladas de cimento é igual a do blocos do refeitório, mas agora disposta longitudinalmente, liberando a fachada 
dos pilares em V. Dois pequenos pátios ajardinados tornam o espaço mais aprazível, minimizam o aspecto 
da extensão longitudinal do volume e colaboram com o conforto térmico da edificação. Fonte: composição a 
partir de fotos da autora, out. 2015.
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Blocos perfurados fazem a função de 
cobogó e, em conjunto com um caixilho 
fixo de concreto que se projeta para o 
exterior, configuram a fachada do bloco 
da administração.  Fonte: Foto da autora, 
out. 2015.

No bloco de informática, hoje climatizado para proteger os 
computadores, a solução é a mesma do edifício da cozinha e 
refeitório. A direita vê-se a cobertura que protege o acesso se-
cundário - para pais, visitantes, professores, diretoria, etc - e que 
também conecta os blocos de informática e da administração.  
Fonte: foto da autora, out. 2015.

Cobertura construída recentemente entre a portaria (ao fundo) 
e o acesso secundário. À esquerda, estacionamento e pátio de 
manobras de veículos.  Ao fundo, à esquerda, não visível no 
registro, fica a entrada principal para os alunos. Fonte: foto da 
autora, out. 2015.

Acesso secundário, para pais; convidados; visitantes; professo-
res; etc. A frente vê-se o teatro. A cobertura interliga a esquerda 
o bloco da administração e a direita o edifício de informática. 
Fonte: foto da autora, out. 2015.

foi um reforço significativo ao movi-
mento moderno na confrontação ao 
academicismo ainda resistente na 
Bahia. Nesse sentido, a escolha da 
linguagem arquitetônica e do perfil 
artístico dos murais tinha o peso de 
um discurso político, em uma socie-
dade ainda muito conservadora, a 
eleição do movimento de vanguarda 
foi uma postura de enfrentamento 
mas também de estímulo à moder-
nização. Como já foi dito, Anísio 
Teixeira apostava na cultura - na 
educação especialmente, mas enten-
dendo-a como viés cultural -  como 
instrumento capaz de promover uma 
transformação social. Nesse sentido, 
suas gestões, tanto no Rio de Janei-
ro quanto em Salvador, foram mar-
cadas por um obstinado esforço de 
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modernização das instituições, e da sociedade de forma geral, através da realização de uma 
sequência de ações culturais no sentido de estabelecimento de um processo que efetivasse as 
transformações desejadas. 

O projeto da Escola Parque em Salvador fundamentou uma série de soluções arquitetônicas e 
pedagógicas, como foi apontado, estabelecendo um novo patamar de entendimento das poten-
cialidades da escola enquanto equipamento público amplificadas pela forma de enfrentamento 
do programa pela arquitetura. Vale ressaltar as relações entre a potência dada pelos programas 
públicos e os objetivos de conformação do campo específico e, mais ainda, de obter reconheci-
mento da profissão pela sociedade, já explicitadas anteriormente. Na carreira de Duarte, como o 
próprio afirma, a experiência baiana alicerçou a produção projetual e a coordenação do Convênio 
Escolar em São Paulo, como veremos a seguir, mas não só em termos arquitetônicos. Parece-nos 
que o arquiteto, a partir dos estudos para Salvador, ganha uma convicção efetiva sobre a capa-
cidade do sistema de ensino de formar um novo modelo de cidadão e sobre as possibilidades de 
alavancagem socioeconômica dadas pelo modelo pedagógico de seu amigo Anísio Teixeira, ambas 
questões de valor simbólico elevado uma vez que permitiam o cumprimento da função social da 
profissão.  Os projetos para Salvador e das escolas paulistas marcaram um ponto de inflexão na 
vida profissional de Hélio Duarte, depois dos quais o arquiteto se dedicou quase exclusivamente 
aos programas educacionais e muito pouco realizou fora desse contexto.

2.2. SEGUNDO CONVÊNIO ESCOLAR SÃO PAULO/SP
 A premissa para edifícios construídos em função de sedes escolares, aparece 
transpor o problema arquitetônico, mas é pelo contrário a ele estreitamente li-
gado. As escolas que apresentamos nesse número são todas rigorosamente atuais, 
expressas segundo as formas daquela arquitetura contemporânea que se inspira 
essencialmente no homem e na posição de “humildade” que mencionamos. As 
formas que se expandem, que se ligam com o exterior, o jardim, as janelas lar-
gas, aquele ar de “não  severidade”, é o primeiro passo para abolição das bar-
reiras. A escola-fortim, gótica, normanda ou sem estilo mas com denominador 
comum de edifico-prisão, lembrando quase aos alunos que o estudo é um penoso 
dever, esta escola tornou-se longínqua e obsoleta. E o próprio fato que arquitetos 
modernos tenham sido chamados para projetar todas estas escolas, nos parece 
uma profecia. Comecemos pelas escolas e sobretudo comecemos pela arquitetura.  

(BARDI, 1951, p.1) 

A constituição federal de 1934 determinou um percentual da arrecadação dos governos dos es-
tados e dos munícipios para aplicação no sistema de ensino público, e diversos acordos foram 
estabelecidos entre as esferas de poder para cumprir essas exigências de investimentos na educa-
ção. A rigor, foram três os convênios firmados entre Prefeitura e Estado em São Paulo a partir da 
década de 1940. O primeiro (1943 - 1948) foi acordado entre o prefeito Prestes Maia e o interven-
tor Fernando da Costa, que construiu poucos grupos escolares novos. O segundo instituiu uma 
comissão coordenada por Hélio Duarte, objeto de nosso estudo, que alcançou os resultados mais 
expressivos, tendo edificado cerca de setenta escolas entre 1948 e 1954. O último (1954-1959) 
realizou dezessete edifícios escolares, mas sua maior contribuição foi a ampliação da discussão 
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Tabela com números comparativos entre 
primeiro e segundo convênio, mostrando a 
expressividade dos resultados, mesmo par-
ciais, das realizações da comissão. Fonte: 
MASCARO, 1960, p. 98

sobre a municipalização do ensino, uma vez que foi característica comum aos três convênios ter 
a competência da Prefeitura restrita à construção dos edifícios escolares (MASCARO, 1960). 

O primeiro convênio além de pouco relevante em números também não apresentou uma 
renovação expressiva em termos arquitetônicos ou pedagógicos. A maioria das escolas ainda 
funcionava em edifícios adaptados, sem as condições adequadas exigidas pelo programa e 
ainda menos condizentes com as exigências da pedagogia escolanovista. Nas palavras do 
engenheiro José Amadei, membro da comissão do Convênio, em artigo na Habitat: 

Um exame da situação mostrou logo que a principal causa da deficiência residia na 
falta de prédios escolares. Uma simples constatação o demonstrava: 70% os prédios 
para o ensino primário estadual eram de aluguel, adaptados, impróprios, a maioria 
sem os requisitos higiênico-pedagógicos, alguns inomináveis,(...). (1951, p. 3)

Quando construídas, a arquitetura das novas edificações era marcada pela simplicidade ou, ao 
contrário, pelas preocupações com a imponência, como veremos nas críticas de Hélio Duarte, no 
trecho citado acima da arquiteta Lina Bo Bardi ou mesmo conforme as palavras de Mascaro em 
“O município de São Paulo e o Ensino Primário, segundo o qual, a produção desse período era 
marcada por “construções de grande porte, sólidas e bem planejadas, capazes de impressionar 
pela magestade (sic) de suas linhas e capacidade de abrigar numerosa clientela” (1960, p.77). 
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Em termos de programa, dos poucos edifícios escolares construídos no primeiro convênio, 
a evolução tinha sido discreta, assimilando algumas das propostas da Escola Nova com a 
inclusão de ambientes para novas atividades, como o ginásio, auditório, salas de leitura, etc. 
Prestes Maia sequer instituiu uma comissão para dar andamento ao convênio, tendo ele mes-
mo realizado alguns estudos sobre o assunto - especialmente sobre orientação dos edifícios 
escolares - o que pode ter determinado irrelevância de sua contribuição para o sistema de 
ensino paulistano (MASCARO, 1960). 

Se por um lado o primeiro convênio apresentou resultados irrelevantes, por outro deixou 
um montante considerável de verba para o novo acordo, firmado em seguida. Valores esses 

Grupo escolar, anterior ao Convênio Escolar, funcionava em uma residência adaptada. Fonte: DUARTE, 1951.

Texto de Hélio Duarte, entre apresentação dos projetos escolares do Convênio, criticando o modelo arquite-
tônico-pedagógico anterior e exaltando a produção por ele coordenada. Fonte: DUARTE, 1951, p.15.
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que ainda foram ampliados pelo aumento no percentual de recolhimento determinado pela 
constituição de 1946: de 15 para 20% (ABREU, 2007). Nessas condições, em 1948, foi insti-
tuída uma comissão para organizar o sistema de ensino, planejar e edificar as escolas, com 
o objetivo de zerar o déficit de salas de aula no município de São Paulo. A equipe inicial 
do convênio era formada pelos arquitetos e engenheiros Eduardo Corona, Roberto Goulart 
Tibau, Oswaldo Corrêa Gonçalves e Ernest Robert de Carvalho Mange. Posteriormente atua-
ram também Antônio Carlos Pitombo, Paulo José Rodrigues Rosa, Rubens Freitas Azevedo, 
Rubens Cardieri, Aluisio da Rocha Leão e Juvenal Waetge Júnior - além do próprio Hélio Du-
arte. As inovações pedagógicas foram grandes, com a incorporação das ideias e das propostas 
pedagógicas de Anísio Teixeira, influência assumida pelo próprio Duarte, como já citado, 
mas também reconhecida nos trabalhos e estudos já realizados sobre o Convênio.57  

Nesse segundo convênio, a arquitetura moderna foi a eleita para a edificação das escolas. Para 
Ivanir Abreu, a explicação fundamental era a preponderância da arquitetura moderna naqueles 
tempos que, somada à escolha dos próprios arquitetos, embasaria a escolha (2007, p. 133). De 
fato, a maioria dos arquitetos que projetaram para o Convênio coordenado por Duarte era de 
origem carioca, trazia, portanto, na bagagem as propostas e experimentações da arquitetura 
moderna de matriz corbusiana que vinha sendo praticada por lá e que aquela altura conta-
va com amplo reconhecimento internacional, como já mencionado. (LIERNUR, 2010; TINEM, 
2002; MARTINS, 1987)Outra hipótese, talvez mais propagada pela historiografia, é de que a 
pedagogia nova, considerada moderna, exigia uma arquitetura igualmente ligada aos valores, 
exigências e desafios de seu tempo, e que esses requisitos eram atendidos pela arquitetura 
moderna. Contudo, para além de que esses pressupostos - funcionalidade, racionalidade cons-
trutiva, conforto térmico-acústico, etc - eram igualmente atendidos por outras linguagens. 
Também já vimos que a ligação entre Escola Nova e arquitetura moderna não é uma constante, 
tendo a linguagem arquitetônica variado dependendo do educador escolanovista envolvido na 
reforma.  Desse modo, não se quer aqui diminuir o peso político da eleição dessa linguagem 
para um conjunto com valor simbólico tão expressivo para a sociedade e, mais ainda, para os 
arquitetos - pela função social que deveriam cumprir, duplamente potencializada por se tratar 
de obra pública voltada para a educação e formação da população carente - mas sim contex-
tualizar a escolha de maneira a evitarmos um olhar demasiadamente engajado e, assim, evitar 
anacronismos. 

Ultrapassando a direta relação entre a tipologia arquitetônica eleita e seus personagens 
principais - Duarte e Teixeira -, é de se destacar que grande parte dos arquitetos que atua-
ram nesse segundo Convênio participava ativamente dos debates acerca das linguagens ar-
quitetônicas mais adequadas aos novos tempos e as novas demandas programáticas e cons-
trutivas. Essas discussões eram inerentes às disputas em curso pela conformação do campo 
disciplinar, pela sistematização de seu ensino e pelo reconhecimento profissional, como já 
foi esclarecido. Nesse sentido, a opção pela arquitetura moderna para as escolas do Convênio 
parece mais atrelada às contendas do próprio campo profissional, do que uma imposição do 

57 Citaremos os que mais auxiliaram nessa pesquisa em especial: FERREIRA, Avany de Francisco 
Ferreira; MELLO, Mirela Geiger de (orgs). Arquitetura Escolar Paulista, anos 1950 e 1960. São Paulo: 
Fundação para o desenvolvimento da educação (FDE), 2006. E também: ABREU, Ivanir Reis Neves. 
Convênio Escolar: utopia construída. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.
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Estado ou mesmo como consequência de uma suposta hegemonia da linguagem no período 
pela assimilação e valorização pelo corpo social do período. 

Outra questão que vem se propagando pela historiografia é a de que as escolas deste Convênio 
específico foram a primeira manifestação de arquitetura moderna pública em São Paulo (FER-
REIRA; MELLO, 2006, p. 17; WISNIK, 2006, p. 59). Apesar de efetivamente terem se configurado 
um significativo acervo dessa linguagem arquitetônica e terem expressividade em termos quan-
titativos e qualitativos, essa produção não foi inaugural da relação entre demanda pública e 
arquitetura moderna em São Paulo. Conjunto habitacionais de grande escala já haviam sido rea-
lizados pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões na cidade, como bem revela o Inventário da 
produção pública no Brasil entre 1930 e 1964 que compõe o segundo volume do livro Os Pioneiros 
da habitação social realizado por Nabil Bonduki e Ana Paula Koury (2014). Mas, de todo modo, 
é inegável o fato de que o legado da produção realizada pelo Convênio é de grande monta e efe-
tivamente colaborou para difundir e consolidar em São Paulo a nova linguagem arquitetônica.

Apesar de realizados por arquitetos diferentes, os projetos das unidades escolares do Convênio apre-
sentavam certa unidade nas implantações, na distribuição do programa, nas volumetrias e em outros 
aspectos que o caracterizavam como um conjunto distinguível. Há elementos arquitetônicos e/ou 
construtivos das obras que se tornaram fortes referências, presentes em muitos projetos de arquite-
tura escolar até hoje, como: caixilhos de ferro de piso a teto, elementos vazados cerâmicos, lajes de 
forro, marquises, telhas de fibrocimento, pátio coberto em arco pré-moldado de concreto, ventilação 
cruzada através de tubos incrustados na alvenaria, pilares em “V”, coberturas de formato “asa de bor-
boleta”, entre outros. Alguns desses elementos tinham sido testados por Duarte no estudos prelimi-
nares para o conjunto da Escola Parque em Salvador, como vimos. Do ponto de vista espacial, jardins 
e vazios são incorporados às implantações, garantindo à escola espaços mais amplos e convidativos. 
Aliada a uma disposição mais acolhedora, as edificações, menos imponentes, tinham uma escala con-
dizente com a da criança. Assim, além de consolidar e propagar a arquitetura moderna, o conjunto 
edificado pelo Convênio Escolar também colaborou para a disseminação de técnicas construtivas e 
soluções estético-espaciais que ficaram ligadas à arquitetura escolar como um modelo.

Como apontamos, a pedagogia da Escola Nova centralizava suas propostas na criança. Ela era 
o centro do processo de ensino e a arquitetura deveria atender a esse requisito, de modo que 
suas decisões tivessem a criança como parâmetro fundamental do projeto. Essa também era 
a postura de Duarte que, nos primeiros meses do Convênio, quando o trabalho se concentrou 
na pesquisa e levantamento da situação da estrutura escolar, mostrou-se muito crítico aos 
grupos escolares que encontrou. Para Duarte, a arquitetura tinha uma posição mais central 
no processo, sendo-lhe possível até fomentar uma renovação na metodologia de ensino, 
tendo ela mesma um papel pedagógico. Em suas palavras:

(...) ao passo que os métodos, os meios inteligentes de proporcio-
nar às crianças uma melhor qualidade de conhecimentos continu-
aram invariavelmente os mesmos: ineficazes, caducos e rotineiros.  
(...) Procuramos, então, contornar o problema imaginando um novo 
tipo de grupo que mais se aproximasse da mentalidade infantil. É pos-
sível que um ambiente modernizado imponha, certo modo, por si mes-
mo, uma reforma de Ensino. Resta-nos, ao menos, essa esperança.  
(...)
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Pouco a pouco, mas seguramente, chegou a Comissão às seguintes resoluções parciais: 
a) a característica primordial, arquitetônica, de um grupo escolar deve estar subor-
dinada em primeiro lugar à criança. É para as crianças que se faz um grupo e não para 
os professores - com se faz um hospital para os doentes e não para os médicos. (...). 

(DUARTE, 1951, p. 4)

Outro aspecto marcante nessa produção - mas também característica usual da arquitetura 
moderna de matiz carioca, com destaque para a relação figura-fundo de Niemeyer, já ante-
riormente explicada - era a separação volumétrica do programa escolar. As edificações do 
conjunto eram interligadas por marquises e/ou circulações protegidas, e a implantação do 
conjunto procurava a melhor solução para se adequar ao lote. 

Embora em muitos desses elementos arquitetônicos - porque buscavam satisfazer a racionalidade 
construtiva dentro do menor custo possível - a equipe do Convênio tenha aproveitado as opções dis-
poníveis no mercado da construção civil corrente, isso não significa que tenham deixado de propor 
ou pensar itens para a produção em série pela indústria. Nesse sentido, se por um lado criaram-se 
elementos construtivos e arquitetônicos como um catálogo, que favoreciam uma obra racionalizada 
em tempo e custos, por outro isso foi realizado sem que determinasse um padrão engessado que trou-
xesse prejuízo à melhor implantação para o sítio ou mesmo para à atividade criativa.58  

2.2.1. DEDICAÇÃO AO ENSINO DA ARQUITETURA E URBANISMO E 
A PARCERIA COM ERNEST MANGE 

“... eu acho que a arquitetura também é uma maneira de ensinar”  (DUARTE, 1951)

Também em 1948 - mesmo ano do início do trabalhos do Convênio Escolar - foi inaugurada a Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de São Paulo, da qual o arquiteto seria professor desde esse primeiro 
ano até o início da década de 1970. Ultrapassando o interesse pelo aspecto educacional e pela própria 
carreira de Duarte nesse caso, interessa-nos aqui contextualizar as questões do campo arquitetônico. 

Desde o período na Bahia, Hélio Duarte esteve envolvido com as formas de promoção e di-
vulgação dos ideários da arquitetura e do urbanismo, e com os mecanismos de organização e 
conformação de um campo de conhecimento específico. A fundação de escolas autônomas de 
arquitetura foi um desses mecanismos centrais, instrumento principal de construção de um 
saber exclusivo que fosse reconhecido e legitimado pela sociedade. Portanto, a sistematização 
do ensino era parte indispensável da consolidação da profissão, de suas representações, de 
suas características individuais de mercado e das formas concessão de capital simbólico.

Ainda em Salvador, quando atuava como redator de arquitetura da Revista Tecnica, publi-
cou, na edição de janeiro/fevereiro de 1941, o artigo “Arquitetura na Bahia. A escola, sua 

58 Essas questões começavam a aparecer na obra de Duarte de forma mais enfática a partir desse 
momento, final dos anos 1940, e iriam perpassar seus estudos e projetos por muitos anos. Entretan-
to, sempre foram discutidas junto ao conjunto de questões inerente ao campo profissional daqueles 
tempos, e somente seriam individualizadas e explicitadas anos depois, já no final da década de 1950, 
quando realizou o projeto do edifício E1 para o campus da USP na cidade de São Carlos, e defen-
deu sua tese de livre docência sobre tema correlato, como veremos no próximo capítulo.
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evolução e situação atual”, no qual discorria sobre qual era, do seu ponto de vista, a função 
do arquiteto na sociedade. Seu discurso se dispunha a definir e especificar um saber técnico 
exclusivo da arquitetura e também destacava a importância das faculdades autônomas para 
gerar profissionais preparados. A ênfase no papel do ensino é reforçada pela opção de Duarte 
por ser apresentado na revista sob título de professor-arquiteto. Dessa forma, Hélio Duarte não 
só se distinguia do grupo, como demonstrava o seu apreço pela atividade docente. Tal apreço, 
como viemos enfatizando se confirma pelo desenvolvimento da carreira docente em paralelo com 
a projetual, esta última muito vinculada ao programa educacional.

Em 1949, em virtude da coordenação do Convênio, Duarte conhece Ernest Mange com quem 
estabelece uma parceria de anos. Juntos realizariam os projetos das escolas Senai e dos 
campi e edifícios universitários, analisados em outros capítulos desse trabalho. A sociedade 
também teria impacto na participação de Duarte nos debates e disputas pela conformação 
e reconhecimento de um campo profissional autônomo. Em entrevista concedida a Claudia 
Gomes de Araújo,Mange relembra o encontro com o arquiteto : 

Eu conheci Hélio Duarte em 1949. Foi por causa do Convênio e da firma Martins, 
Engel e Mange. Nós ganhamos, ou seja, entramos e vencemos a concorrência para 
um grupo escolar, o Grupo Escolar Almirante Barroso, lá no Jabaquara. Eu tinha 
na ocasião, era 1949, eu tinha 26 anos e todo jovem nessa idade é um pouco arro-
gante, é natural, um pouco petulante, pensa que sabe de tudo, etc. Eu estudei o 
projeto, achei o projeto bom, mas achei que ele tinha um defeito, para mim, muito 
grave. (...) eu sempre me preocupava muito nesta época com essas questões de 
abrigo, questões de insolação, de aeração, enfim, com as condições de conforto. 
(...) Eu achei que estava mal orientado aquilo e poderia ser reorientado no terreno. 
Eu fui lá conversar com ele, falei, você é o arquiteto, para o Hélio Duarte, eu vim 
me apresentar. Ele é muito simpático, ele me acolheu bem, não me conhecia. Eu 
disse, eu vim aqui com a melhor das boas intenções, não se trata de crítica, vim 
trazer uma colaboração. Ele não ficou chateado, nasceu uma conversa muito boa, 
discutimos, trocamos ideias, conversamos sobre o assunto. Ele disse, será que dá 
mesmo? Acho que você tem razão. Então faz o seguinte, traz para mim aqui um 
estudo sobre insolação para eu ver o que você está propondo. (...). Eu fiquei dois 
dias que nem um maluco desenhando isso, trabalhando de noite, aquela coisa de 
rapaz. Levei para ele, essa proposta, e ele aceitou. Daí nasceu uma amizade, ele foi 
lá no escritório, convidou para a casa dele, ele foi jantar em casa, enfim, nós nos 
tornamos amigos. Em 1950 eu fui para o Convênio Escolar e eu saí da minha firma. 
Eu estava chateado com negócio de construção, com os aspectos comerciais, eu 
nunca me dei bem com isso aí, eu pensei, vou trabalhar só com projeto (MANGE, 

2001, in ARAUJO, 2004, p. 37-38).

O depoimento de Mange reforça nosso entendimento sobre a prática projetual, de que esta 
não se estabelece simplesmente como resultado de um ato genial, mais fadado ao dom do 
que relacionado ao esforço, mas sim como um processo de revisões e correções de rumo 
constante. Como já demonstramos antes, no caso de Duarte, esse processo em meandros era 
claro, assim como seu currículo demonstra que, para ele, projetar era uma atividade para ser 
realizada em grupo, a muitas mãos. Ao contrário de muitos arquitetos que também afirma-
vam a arquitetura como uma prática que deveria ser coletiva, mas não a realizavam efetiva-
mente - faziam questão do reconhecimento da autoria - o depoimento demonstra que Duarte 
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realmente projetava em conjunto, valorizando as críticas e de assimilando boas sugestões.  

Ernest Mange foi aprovado no curso de engenharia civil da Escola Politécnica em 1941, apesar de de-
monstrar o desejo de realizar a formação em arquitetura: “Arquitetura na Poli, nessa época, era um curso 
de engenharia civil com mais algumas cadeiras, era isso. Então, meu velho, que era professor na Poli, na 
Mecânica, falou, você faz o curso de engenharia civil completo, depois você faz arquitetura” (MANGE, 
2001, in ARAUJO, 2004, p. 10). Apesar da lembrança, foi escolha do engenheiro não cursar as discipli-
nas de arquitetura, que havia deixado para o final do curso, para prestar o serviço militar obrigatório59 

(ARAÚJO, 2004, p. 11). Do seu ponto de vista, suas aptidões artísticas e a experiência que poderia ad-
quirir nos escritórios seriam suficientes para que fosse considerado apto à prática arquitetônica. De fato, 
ainda cursando a faculdade, estagiou no escritório de Rino Levi (1942) e depois trabalhou no escritório 
do arquiteto franco-suíço Le Corbusier,60 ambas as experiências mencionadas em suas lembranças:

Essa preocupação de Rino Levi com os detalhes era de escola européia, não era co-
mum em São Paulo. O pessoal ainda fazia muito o projeto durante a obra, resolvendo 
na obra. Tinha gente muito competente na área técnica, como na oficina do Liceu de 
Artes e Ofícios, que já produzia muito na época, e as construtoras, empreiteiras e os 
engenheiros se acostumaram a largar isso por conta dos fornecedores. Poucos tinham 
a preocupação do Rino Levi (MANGE, 2001, in ARAUJO, 2004, p. 13).

Eu fiquei encantado com Le Corbusier, fiquei apaixonado pelas obras, projetos. Neste mo-
mento eu decidi, eu vou trabalhar com esse arquiteto. Procurei o consulado francês, con-
segui todas as informações, o endereço do ABAT - Atelier des Bâtisseurs - e escrevi umas 
cartas para lá, para o Bodiansky. Depois, em 1947, eu ganhei  uma bolsa do governo fran-
cês. Eu saí no primeiro navio francês que restabeleceu a linha comercial depois da segunda 
grande guerra. Eu fiquei por um ano, trabalhei na equipe que detalhou o projeto da Unité 
d’habitacion de Marselle, projeto de 1945 (MANGE, 2001, in ARAUJO, 2004, p. 21).

De fato, como podemos verificar nos trechos transcritos, estão presentes no discurso de Mange ideais e 
concepções historicamente associados ao meio arquitetônico. Lembramos que eram anos de disputas 
pela conformação de um campo disciplinar autônomo em um momento em que a arquitetura ainda 
gozava de menor notoriedade em relação à engenharia e em que a prática profissional se desenvolvida 
junto à construção, motivo pelo qual a maioria dos arquitetos eram proprietários ou sócios de firmas 
construtoras. Assumir a atividade de projetista foi uma das primeiras estratégias de diferenciação 
profissional, que procurou atrelar o ofício de arquiteto ao meio artístico, distanciando-o da relação 
imediata com as obras e com a engenharia.  A ruptura com a atividade construtiva e a opção de cobrar 
pelo projeto, como o esforço de se apartar da engenharia encontrou dificuldades que transparecem 
nas falas de Mange e das quais já deu conta a historiografia (FICHER, 2005; SILVA, 2010). 

Não foi possível verificar se Duarte antevia a possibilidade de enfrentamentos ao se associar 
com um engenheiro, mas os desgastes de fato ocorreram. Independente do posicionamento 
de Mange, de sua paixão e ou mesmo da experiência prática, totalmente dedicada às ativi-

59 Mange prestou serviço militar obrigatório de 1940 a 1942 e, quando Brasil entrou na segunda guerra 
mundial, foi convocado para a segunda divisão de artilharia, onde permaneceu até 1945.
60 Não convém nos aprofundar nos estudos sobre Ernest Mange, mas nos parece que a experiência 
em trabalhar com as questões de conforto tem relação direta com os estágios realizados nos escritó-
rios de Rino Levi (formação europeia, na Itália) e de Le Corbusier, ambos referências nas técnicas de 
controle da insolação e de estímulo à ventilação natural.
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dades de arquitetura e urbanismo,61 Hélio Duarte encarou problemas com seus colegas de 
profissão, que enxergaram com maus olhos a parceria com o engenheiro. 

Hoje eu entendo o que eles queriam dizer, acho que eles tinham razão. Eu apareci 
na arquitetura e resolvi dedicar minha vida toda a ela. Eu não conclui o curso 
de engenheiro-arquiteto por uma razão muito simples, porque fiquei articulando 
aquela bolsa do governo francês, e saiu. Eu achei mais importante, por isso eu 
fui fazer o estágio com Le Corbusier. Eu fui convidado para trabalhar com Hélio 
Duarte, não sei se passava pela cabeça dele que isso poderia criar algum problema 
para ele. Como foi convidar um engenheiro para ser assistente dele numa época em 
que a arquitetura estava abrindo espaço para si. A escola de arquitetura tinha que 
cortar o cordão umbilical da Poli, tinha que mostrar que era independente. Era uma 
fase de luta (MANGE, 2001, in ARAUJO, 2004, p. 18).

Mange se  esforçou para ser reconhecido como arquiteto, inclusive tentou algumas vezes 
filiar-se ao IAB,62 tendo sido impedido por alguns de seus membros (ARAÚJO, 2004). Em 
outro movimento de integração e legitimação junto ao grupo, Mange aceitou, em 1950, o 
convite de Duarte para ser seu assistente na disciplina Pequenas Composições, lecionada 
para o terceiro ano na FAU/USP. Tratava-se primeira turma de 3o. ano da faculdade, já que 
a inauguração do curso ocorreu em 1948. Mange ficaria como professor assistente da disci-
plina até 1954, quando assumiu como professor substituto a cadeira n. 30, de Plástica IV, 
para o 4o. ano (ARAUJO, 2004, p. 27). Era de se antever as possibilidades de conflito. Afinal, 
o convite de Duarte abria as portas da FAU a um engenheiro, justamente quando uma das 
lutas mais intensas - de todas as travadas pela autonomia do ensino - era para formar um 
corpo docente composto exclusivamente por arquitetos, e que objetivava, ao final, efetivar 
a desvinculação entre faculdade de arquitetura e a Escola Politécnica.63

Em 1955, foi promulgada a Lei n. 3.233 que regulamentava o ensino na FAU (VIDOTTO, 2014). 
Além de definir normas que garantiam a autonomia didática e financeira da FAU, o regulamento 
também determinava que a faculdade poderia conceder o título de doutor aos professores cate-
dráticos que defendessem uma tese ou passassem em concurso de livre-docência. Pouco depois, 
em 1957, ocorreu o primeiro concurso para a Cadeira n. 16, Composições de Arquitetura - Pe-
quenas Composições, no qual concorreram Mange, Paulo de Camargo e Almeida, Zenon Lotufo, 

61 Destaque-se, nesse sentido, a experiência de seus estágios, com arquitetos renomados e atuantes 
quanto a definição de um campo de conhecimento autônomo. Especialmente o contato com Rino 
Levi, cujo apuro e dedicação ao projeto era reconhecido por todos - estava também nas palavras de 
Mange, em seu depoimento - e também era admirado por ter sido um dos primeiros profissionais em 
São Paulo a se dedicar, desde 1930, a projetos completos e, ao contrário de realizar a construção, 
cobrava pela fiscalização da mesma. Ver: FICHER, op cit. p. 416-417 e VIDOTTO, op. cit., p. 59. 
62 Hélio Duarte foi membro da diretoria do IAB duas vezes, como segundo secretário na primeira 
gestão do presidente Eduardo Knesse de Mello (1923-1946) e como primeiro secretário na segunda 
presidência de Knesse de Mello, de 1947 a 1948. Muitas das discussões sobre o ensino e o campo 
profissional ocorriam no Instituto, por se configurar campo neutro e seguro, distante dos olhares dos 
engenheiros da Politécnica. Os arquitetos mais importantes e politicamente ativos desses anos 1940-
1950 participavam das frequentes reuniões no IAB e, considerando sua busca por aceitação no meio, 
isso explicava o esforço de Mange em ser aceito como membro. Ver: VIDOTTO, op. cit. 
63 Muitas das disciplinas nesses primeiros anos da FAU ainda eram ministradas pelos professores 
catedráticos da Escola Politécnica da USP, o que, em termos práticos, significava a manutenção do 
vínculo com curso de engenheiro-arquiteto. A renovação do quadro docente só se realizaria de forma 
mais efetiva em 1955. Ver: VIDOTTO, op. cit. 
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Mario Russo e Lina Bo Bardi (FICHER, 1989). A banca, composta por Sylvio Vasconcelos, Diógenes 
Rebouças, Demétrio Ribeiro, Lourival Gomes Machado, entre outros, reprovou todos os candida-
tos, em um episódio que ficou marcado na história da faculdade. A justificativa oficial da decisão 
tomada pela banca foi a de que a mesma “não considerou o empenho dos candidatos à altura de 
um evento então considerado da maior importância” (FICHER, 1989, p. 513). 

Contudo, o concurso já tinha passado por impasses e tentativas de frustrar a candidatura de Er-
nest Mange. Em ata de reunião do IAB, a direção informava que havia decidido enviar uma carta 
à faculdade notificando o conhecimento do concurso para a Cadeira n. 16, mas questionando o 
prazo para submissão das teses por considerá-lo curto. Na ocasião, o arquiteto Vilanova Artigas 
registrou sua preocupação com o assunto, pelo fato de ter ocorrido no CREA uma votação para 
a inscrição de um engenheiro nesse mesmo concurso. No mês seguinte, já em janeiro de 1957, 
Artigas insistiu no assunto, e conseguiu que o IAB se comprometesse com o envio de uma cor-
respondência solicitando esclarecimentos à FAU, já que entendia que o ensino de arquitetura 
deveria se realizado exclusivamente por profissionais da área (VIDOTTO, 2014, p. 137). Um trecho 
da ata n. 91 do IAB (1957, pp. 233-234) revela a resposta obtida pelo IAB: 

A comissão de defesa de classe tomou conhecimento à resposta do ofício n. 051-
02-2-1635/57, que confirma a inscrição de um engenheiro civil para um concurso 
de cadeira n. 16 “Composição de Arquitetura. Pequenas Composições I. Desenho 
Arquitetônico. Plástica I”. Discutindo o assunto, esta comissão foi de opinião que 
embora não aceitando o conceito liberal de um engenheiro civil inscrever-se para 
um concurso a um cargo para qual seria o candidato natural um arquiteto, deve-
-se aceitar no caso específico em apreço a inscrição do candidato Ernest Robert 
de Carvalho Mange, uma vez que este já vem regendo a cadeira em questão, na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo a algum tempo, tendo demonstrado através 
das aulas pleno conhecimento da matéria e alto grau de capacidade para o ensino 
desta (VIDOTTO, 2014, p. 138). 

Em diversas outras oportunidades, Duarte sentiu o peso de sua parceria com Mange em relação 
com os colegas do meio arquitetônico. Em 1958, em uma reunião no IAB, onde se discutia 
mudanças desejadas no ensino da FAU -  e a forma de participação do próprio Instituto nesse 
processo - Vilanova Artigas se opôs a presença de Duarte, muito provavelmente por sua so-
ciedade com o engenheiro e mais ainda por tê-lo convidado para um cargo na faculdade (IAB, 
Ata n. 117, 1958 apud VIDOTTO, 2014, p. 182). Vale ressaltar o papel de peso de Artigas 64 na 
história da arquitetura paulista, na sistematização de um ensino autônomo e principalmente 
nas disputas pela legitimação profissional. Entretanto, muitos aspectos da atuação de Artigas 
não se restringiam à disciplina, mas como afirma Buzzar (1996), estavam fortemente vincu-
lados à militância comunista. A atividade política do arquiteto era, de fato, muito intensa, 
envolvendo praticamente todas as áreas de sua vida, impactando suas relações pessoais e 

64João Batista Vilanova Artigas forma-se engenheiro-arquiteto pela Politécnica em 1937. Logo depois 
já começa a participar ativamente das diversas etapas de discussão sobre a regulamentação da pro-
fissão de arquiteto.  Em 1948, participa da criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 
onde assume a disciplina de Pequenas Composições. O arquiteto ambém será um dos fundadores 
da seção paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil. Ele teve participação fundamental no debate 
nacional da arquitetura o tema da função social do arquiteto. Ver LIRA, José Tavares Correia de. In: 
Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 07-13.
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profissionais. Seu engajamento transparecia em suas concepções sobre a atuação profissional 
e sobre o ensino de arquitetura, sobre as quais o curso da FAU se consolidou: 

Artigas desenvolveu uma matriz pedagógica do ensino de arquitetura - e num sen-
tido um edifício para ela - que até hoje ainda em muitos aspectos sobrevive, não 
apenas representada numa grade curricular, mas principalmente, numa expressão 
ético-política que a arquitetura deve agregar e que os professores antes de trans-
mitir, devem personificar (BUZZAR, 1996, p. 320). 

Desse modo, fossem por suas posturas políticas, menos radicais e engajadas do que as de 
Artigas, fossem pelo vínculo entre arquitetura e engenharia que a parceria entre Duarte e 
Mange assumia simbolicamente, o fato é que Duarte apesar de seu engajamento para a cons-
tituição de um campo profissional autônomo enfrentou entre seus pares algumas resistên-
cias que iluminam, num certo sentido, a ausência de seu nome junto à história da faculdade 
que ele ajudou a criar e a estrutura entre os anos 1940 e 1970, incluindo aí não apenas o 
curso de graduação, mas também o de pós-graduação. Apesar das diferenças, contudo, um 
pouco havia em comum entre eles, a adoção e promoção da arquitetura moderna.

2.2.2. METODOLOGIA DE TRABALHO E PROGRAMA ARQUITE-
TÔNICO ADOTADO DO CONVÊNIO ESCOLAR
Como vimos, em paralelo ao início da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São 
Paulo, Duarte dava os primeiros passos na coordenação do Convênio. Os primeiros meses de 
trabalho da comissão instituída para a realização das grandes tarefas do Convênio, em 1948, 
foram dedicados a um trabalho de levantamento de lotes e terrenos para as futuras escolas, 
mas principalmente de recolhimento de informações sobre a situação do sistema escolar 
paulistano. Não haviam dados concretos do cenário escolar, os números sobre a insuficiência 
de salas de aula ou mesmo sobre a população em idade escolar fora do sistema de ensino 
não eram exatos. Por isso, o estabelecimento das metas do Convênio dependia diretamente 
do dimensionamento da demanda, de dados estatísticos fundamentais na determinação das 
necessidades mais urgentes a serem enfrentadas. 

Em artigo para a Habitat número 4 (p.1, jul. 1951, p. 4-6) - cuja sessão de arquitetura foi 
dedicada exclusivamente às escolas do Convênio - Duarte aponta as projeções realizadas e os 
números sobre os quais a comissão trabalhou: 48.000 crianças sem escola (ensino primário), 
considerando um déficit de 1200 salas de aula.  Também foi estipulado um número máximo 
de quarenta alunos por sala e limitado o número de doze salas de aula por escola. Portanto, 
o Convênio tinha como meta a construção de cem novas escolas durante os cinco anos de 
sua duração, vinte por ano.

Os parâmetros estabelecidos com certeza tinham relação direta com a experiência que o 
arquiteto desenvolvia, em paralelo, junto a Anísio Teixeira em Salvador. O próprio afirma , 
em seu artigo na Habitat:
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Há, recentemente, em nosso país, em prática, duas grandes experiências em ten-
tativa para equacionar o problema da construção de prédios destinados ao ensino 
e à educação. Refere-se uma ao município de São Paulo, através das realizações da 
Comissão do Convênio Escolar, diz a outra da magnífica atuação da Secretaria de 
Educação de Salvador ex-secretário sob a direção de seu ilustre secretário o educa-
dor Anísio Teixeira, hoje, infelizmente paralisada (DUARTE, 1951, p. 4). 

Sua relação próxima com o pedagogo colaborou para que Duarte se tornasse um conhecedor 
dos desafios do programa e das condições mais adequadas ao desenvolvimento da educação 
infantil segundo a pedagogia da Escola Nova. Sem dúvida, como pudemos examinar, sua 
evolução no desenvolvimento dos dois estudos preliminares para a Escola Parque ecoou na 
experiência paulista. Vale apontar ainda que Hélio Duarte estava atento ao progresso de 
edificações para essa tipologia de programa em outros lugares do mundo, tendo se utilizado, 
inclusive, de soluções testadas em outros países para alguns projetos desenvolvidos em São 
Paulo.65  

Hélio Duarte tinha um apreço pela racionalidade funcionalista, assim como Anísio Teixeira 
em um período de grande evolução tecnológica e desenvolvimento científico, em que muitas 
descobertas e teorias vinham sendo comprovadas através de métodos científicos e empíricos 
que, por isso, gozavam de total credibilidade. Era comum, em seus textos e palestras, que 
aparecessem diagramas e gráficos, como forma de expor, explicar ou comprovar suas propos-
tas. Sua visão ascensional da vida, como uma evolução progressiva e constante, também fica 
evidente em seus gráficos e desenhos esquemáticos.

65 No dormitório do projeto da Escola Parque em Salvador, por exemplo, Duarte apresentou uma 
mesma solução de mobiliário localizada em uma revista, citando a fonte diretamente no desenho: 
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. Paris, ano 20, v. 25, outubro 1949.

Desenho esquemático do processo evolutivo esperado para a arquitetura escolar. Segundo 
Duarte, as escolas construídas naquele momento permitiriam, pela experiência adquirida, 
a evolução para um estágio superior. Um novo momento e novas demandas que exigiriam 
novas soluções arquitetônicas, e assim ocorreria sucessivamente ao longo do passar dos 
anos. Fonte: DUARTE, 1951, p. 5
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Pragmático, seus planejamentos e também seus projetos eram fundamentados na metodologia 
técnica e administrativa - fundada principalmente no fordismo e o taylorismo -, procurando 
encadear e sincronizar as ações e decisões entendendo que assim garantia melhores resulta-
dos, com máxima eficiência e menores custos. Em seu artigo na Habitat, o arquiteto aponta: 

Como bem pode ser verificado, existe em todas as unidades apresentadas a mesma 
ordem de ideias - porque arquitetura é isto mesmo - ordem, questão de organiza-
ção - estabelecimento de espaços ordenados com dimensões apropriadas de sorte 
a assegurar com um mínimo de esforço humano a ligação lógica das peças a fim 
de que o conjunto seja, necessariamente, uma unidade congruente e definitiva. 
É sob esse ponto de vista que a arquitetura é, precisamente, trabalho de síntese 

(DUARTE, 1951, p. 5).

 Assim também Duarte organizava suas aulas e palestras, como vemos no diagrama abaixo, 
muito similar aos apresentados na Habitat, em 1951. 

Diagrama mostrando os fatores 
subjetivos e objetivos que influen-
ciavam a formação da criança. A 
partir da determinação desses fato-
res foram determinados os pontos 
principais do programa das escolas. 
Fonte: DUARTE, 1951, p. 4. 

Esquemas e diagramas utilizados para uma palestra na FAU/USP sobre arquitetura escolar.  
Fonte: SEGAWA, 1998, p. 4. 
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Não foi diferente com o planejamento do Convênio, cujo plano quinquenal incluía, além das 
citadas 100 novas escolas, mais alguns equipamentos, como bibliotecas, ginásios esportivos, 
teatros e dispensários médicos. Como vimos, no discurso de Duarte citado mais acima, o 
arquiteto imaginava que as edificações pudessem estimular uma renovação pedagógica, já 
que essa não antecedeu o plano de construção das novas escolas. Afinal, diferentemente do 
que ocorrera na Bahia com Anísio Teixeira, em São Paulo o programa urbano-arquitetônico 
das escolas do Convênio não foi desenvolvido depois da estruturação de uma proposta de 
reformulação pedagógica. Por isso, o programa não era distribuído em conjuntos de escolas-
-classe e escola-parque, procurando, inspirado na experiência soteropolitana, resolver a 
ampliação do programa através de um novo edifício escolar associado a vários equipamentos 
espalhados pela cidade, formando uma rede de edificações voltadas ao ensino. 

Outra diferença expressiva entre as duas iniciativas era que as crianças paulistanas não fre-
quentariam a escola em tempo integral, como tanto reivindicava Teixeira. Ademais, apesar 
da quantidade expressiva de escolas construídas pelo Convênio, a demanda era tão expressi-
va que o sistema de tresdobramento - três classes por sala de aula, reduzindo o dia escolar a 
três horas apenas -  ainda se manteve. Apesar dos resultados positivos, o segundo convênio 
não alcançou seu objetivo principal, de atender toda a população em idade escolar. 

A determinação de princípios norteadores para os projetos das escolas, também foi uma das 
primeiras etapas do plano de construção - natural considerando a metodologia sistemática 
do coordenador do Convênio – e se transformaram em uma espécie de manual até hoje uti-
lizado. As principais recomendações diziam que as salas de aula deveriam ser implantadas 
com orientação norte, procurando a melhor iluminação natural e, sempre que possível, bi-
lateral. A ventilação cruzada deveria ser estimulada para renovação de ar a cada 5 minutos, 
através de caixilhos basculantes - abertos embaixo para tomada de ar frio e em cima para 
saída de ar quente - e elementos vazados. Havia especificações para as cores, para que pro-
vocassem sensações de conforto ou de estímulo, além de recomendações para as dimensões 
de todos os ambientes e até critérios sobre o tamanho dos degraus das circulações verticais 
(ABREU, 2007, p. 148). 

O programa foi dividido em três grupos: ensino, recreação e administração. No ensino es-
tavam “as salas de aulas, o museu escolar, a biblioteca infantil e a ginástica programada” 
(DUARTE, 1951, p. 5); a recreação era composta pelo “galpão para recreio coberto, o cinema 
educativo e um palco para dramatizações” (DUARTE, 1951, p. 5) e na administração ficam 
a “diretoria, secretaria, arquivo, material escolar, sala de professores, biblioteca didática, 
almoxarifado e cômodo de serventes” (DUARTE, 1951, p. 5). Duarte, mais uma vez, utiliza-
-se de gráficos para explicitar os volumes das área de cada um dos agrupamentos, e critica a 
demanda da área administrativa, em prejuízo das partes dedicadas às crianças. 

A estratégia de fracionar o programa era parte de uma tática de racionalização construtiva que 
se associava a idealização dos parâmetros norteadores comuns aos projetos que garantisse certa 
unidade ao programa. Segundo Abreu, que estudou todo o conjunto de edificações construído pelo 
Convênio, “45 escolas atenderam ao mesmo programa com pequenas variações e 7 escolas con-
templaram programas mais complexos e específicos, como escola vocacional, escola rural” (2007, 
p. 157). Como já apontamos, a proposta de racionalizar a obra era coerente com a metodologia 
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de Duarte, mas se havia a busca pela diminuição dos prazos de execução e dos custos, inerente 
à organização de um bom planejamento, havia também um interesse de não engessar a proposta 
arquitetônica, garantindo espaço para a criatividade e para a expressão artística. Por isso, as escolas 
do Convênio se assemelham, mas também se destacam por características independentes. 

O agrupamento funcional orientava, mas não era determinante da forma final da implantação, 
de modo que os volumes poderiam ser organizados conforme as possibilidades dadas pelo lote, 
adaptando-se à topografia “como cousa ‘posta’ e não ‘imposta” (DUARTE, 1951, p. 5). O conjunto 
deveria também ser orientado conforme a melhor insolação. Em ambos os casos, as variações 
garantiam a identidade, sem padronizar de modo rígido a produção escolar. Ao mesmo tempo, al-
guns elementos arquitetônicos e soluções construtivas orientavam a racionalização, estimulando 
a produção seriada de componentes em diversas escalas industriais, desde os arcos pré-moldados 
de concreto armado para o recreio coberto, como também pequenos detalhes, como os tubos 
de fibrocimento, elementos vazados, caixilharia, etc. Na maior parte dos casos, a racionalização 
envolvia o aproveitamento das disponibilidades técnicas e construtivas disponíveis no mercado 
corrente, sem necessariamente indicar o desenvolvimento de novos componentes. 

2.2.3. AS ESCOLAS DE HÉLIO DUARTE
Das escolas produzidas pelo Convênio Escolar, localizamos dez projetos desenvolvidos pelo 
próprio Hélio Duarte. As unidades foram projetadas concomitamente a de outros arquitetos 
- já citados - por ele convidados para compor a equipe. Duarte procurou seguir, em seus 
projetos, a indicação de buscar a escala infantil, de pensar as escolas prioritariamente pela 
ótica das crianças. Isso significava evitar a monumentalidade, procurar um desenho mais 
horizontal, cujos espaços parecessem acolhedores aos estudantes. Nas palavras do parceiro 
Ernest Mange, em outro artigo na revista Acrópole (ano 17, n. 197, p. 211-213, fev. 1955): 

Gráfico da distribuição do programa escolar. Fonte: DUARTE, 1951, p. 5. 
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Nisso reside talvez uma das maiores dificuldades da arquitetura escolar, par-
ticularmente porque o arquiteto como adulto terá de realizar grande esfor-
ço de acomodação. Como exemplo típico do fator arquitetônico de enorme va-
lor na ambientação psicológica podemos citar a escala. A escala dos elementos 
e de toda a obra deve subordinar-se a este imperativo. Advém daí, dada a ex-
tensão dos programas, uma dificuldade séria. Devemos sempre ter em mente 
que a avaliação sensível dos volumes será feita pela criança em função de seu 
próprio volume. Assim para uma criança normal de 1,20 de altura, com rela-
ção a um adulto médio, as sensações de volume estarão na relação de 3 para 1.  
(...)

Essas considerações levam à diminuição das alturas dos compartimentos e trata-
mentos especiais de suas superfícies, visando a harmonizar as dimensões funcio-
nais dos volumes à escala da criança. (MANGE, 1955, p. 212)  

Vista noroeste da E. E. Almirante Barroso (1949). 
O galpão à esquerda, o volume de ensino em dois 
pavimentos e à direita, com apenas um andar e 
articulado ao bloco de ensino, o setor administra-
tivo. Coberturas dos volumes laminares em uma 
água e do galpão em abóboda. Fonte: Habitat 
n.3, 1951.  

Foto aérea da localização, mostrando o entorno atual da E.E. Almirante Barroso, bem diferente da época da 
inauguração. À esquerda, o Aeroporto de Congonhas. Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite 
disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017. 
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Na escola Almirante Barroso, Duarte concentrou o programa em dois volumes: o bloco administrativo 
e de ensino que era um volume articulado com a parte administrativa disposta em uma área menor 
e apenas um pavimento, ligada ao setor das salas de aula; e o volume único do pátio com cobertura 
abobadada. Na entrada principal, Duarte propunha, como em outros projetos do Convênio, um hall 
com função também de “museu”, aproveitando-se desse ponto de passagem obrigatória. O mesmo 
era antecedido por uma marquise e, sob ela, um anteparo em dois ângulos - como um biombo - que 
realizavam a primeira transição entre o espaço público e o interior da escola. Tais elementos tinham 
a função de reduzir visualmente a escala do edifício, tornando a escola convidativa e acolhedora às 
crianças. No hall principal, outra divisória protegia os acessos à área de saúde à direita, e à esquerda 
estavam o balcão de atendimento da secretaria e a área mais privadas da administração, como sala de 
professores, diretoria, etc. 

Passando o saguão de acolhimento inicial, organizavam-se as circulações: à frente, passagem co-
berta - uma rampa em leve desnível - encaminhava ao galpão em arco pré-moldado de concreto dos 
usos recreativos; à esquerda, a circulação vertical para o primeiro pavimento e um conjunto de 3 
salas de aula - uma maior, para disciplinas não usuais - e 2 pequenos sanitários; à direita, 4 salas de 
aula - também uma sala mais ampla - e 2 conjuntos maiores de sanitários. No pavimento superior, 
de área reduzida, repetia as 7 salas de aula e os conjuntos de sanitários de sua projeção, no térreo, 
somados a uma sala menor, que era a cobertura da passagem para o galpão no pavimento inferior. 

Plantas da E.E. Almirante Barroso, no Jabaquara. Projeto de 1949. Fonte: Habitat n. 4, 1951. 
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Na escola Orville Derby (1949), Duarte distribuiu o programa em um grande volume com plan-
ta em L e com número de pavimentos variável, procurando o maior aproveitamento do lote em 
topografia irregular. O acesso principal, assim como na Almirante Barroso, procurava a dimi-
nuição da escala do edifício por meio de uma marquise que conduzia ao hall-museu. Apesar 
de quase nenhum dos saguões de acesso ter de fato se efetivado como área de exposição, em 
geral eram pontuados pelos bustos dos personagens que dão nome às escolas e/ou murais de 
avisos, muito poucos apresentavam trabalhos infantis, apesar de sua previsão por Duarte. 

Planta de implantação 
da E. E. Orville Derby, 
projeto de 1949. 
Fonte: Modificado 
pela autora a partir de 
FERREIRA; MELLO 
(orgs), 2006, p. 105. 

Vista do acesso principal 
protegido por marquise. A 
esquerda, empena cega do 
volume de ensino e janelas 
dos dois pavimentos de salas 
de aula.  A direita, em um úni-
co nível, bloco administrativo. 
Coberturas em uma água e 
em telhas de fibrocimento 
Beiral amplo protege de inso-
lação as aberturas do primeiro 
pavimento das salas de aula e 
colabora com o aspecto for-
mal do volume, especialmente 
no desenho da empena cega 
junto ao acesso principal. Fon-
te: FERREIRA; MELLO (orgs), 
2006, p. 105. 
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Também nesse projeto, a introdução da marquise - que se prolongava lateralmente como 
um beiral - demonstrava uma preocupação em acentuar as linhas horizontais, assim como 
escolha de locar o acesso no volume mais baixo, justamente no encontro entre o bloco de 
ensino, de dois pavimentos, e o administrativo, que era térreo em um esforço sensível de 
adequação do programa à escala infantil, e de criar um acolhimento agradável às crianças. 

Nessa escola, os usos de recreação não foram resolvidos em um galpão, sendo locados em um 
pavimento inferior, na projeção do bloco de salas de aula, aproveitando a declividade da topo-
grafia e a posição privilegiada terreno, em uma esquina, que permitiu dois acessos diferentes. 
Portanto, a fachada nordeste tem três níveis, os dois primeiros acessíveis pela entrada princi-
pal, no ponto mais alto, recebem as salas de aula, e no pavimento inferior, o recreio coberto 

Pavimento inferior, 
dedicado aos usos 
recreativos. Notar 
acesso direto ao 
recreio coberto. 
Fonte: FERREIRA; 
MELLO (orgs), 
2006, p. 105. 

Foto aérea atual, a escola fica no bairro Vila Formosa, zona leste da cidade. Fonte: modificada pela autora a 
partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017. 
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foi resolvido em pilotis com acesso separado pela rua lateral. Essa entrada apartada e os usos 
recreativos separados do restante do programa, facilitariam a abertura desses ambientes para 
a comunidade do entorno, uma intenção do arquiteto que não ocorre hoje em dia. 

O bloco administrativo, em um único pavimento, conforma a planta em L com o primeiro nível 
de salas de aula, como já mencionado acima. Um único volume destaca-se do desenho em L, 
e acolhe as escadas e os conjuntos de sanitários que, além da composição formal interessante 
- figura e fundo -, também trazia um componente de eficiência construtiva, racionalizando 
as tubulações em uma única prumada hidráulica junto ao núcleo rígido da circulação vertical. 

Priorizar a economia racionalizando a construção era um dos princípios norteadores das 
obras do Convênio. Nesse sentido, além da adoção de alguns elementos e soluções já dispo-
níveis no mercado da construção  - ou que viabilizassem a produção em série pela indústria 
local -, também havia uma instrução de usar o mesmo projeto, sempre que possível dadas as 
questões distintas de cada local de implantação. É o caso dos grupos escolares Visconde de 
Taunay e Professor José Carlos Dias, que, inclusive, ficam em bairros próximos: o primeiro 
no Limão e o segundo na Casa Verde. 

Apesar de estarem em lotes bem distintos quanto à localização na quadra e também do ponto 
de vista topográfico - a Visconde de Taunay em um terreno praticamente plano no meio da 
quadra e a Prof. José Carlos Dias em uma esquina, em uma cota mais alta, com desnível consi-
derável para ambas as ruas - a diferença entre as plantas desses grupos escolares é inexpressi-
va. Apenas a prumada de circulação vertical com os conjuntos de sanitários guarda pequenas 
diferenças de profundidade e extensão, apesar da localização igual de ambas nas plantas. 

Como todas as outras escolas do Convênio projetadas por Hélio Duarte, a Visconde de Taunay 
e a Prof. José Carlos Dias tem seus acessos principais protegidos por pequenas marquises que 
encaminham para um saguão de acolhimento – também museu - e cumprem a função de rea-
lizar a transição de escalas. Nessas escolas especificamente, a organização tripartida do pro-
grama foi assumida volumetricamente pelo arquiteto, com projeto de três blocos distintos. 
A entrada principal se dá pelo bloco administrativo - em um único pavimento - que servia 

Elevação nordeste deixa claro o aproveitamento do desnível do lote e o recreio coberto sob pilotis na proje-
ção dos pavimentos das salas de aula. Fonte: FERREIRA; MELLO (orgs), 2006, p. 105. 
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Plantas da E. E. Professor José Carlos Dias no bairro Casa Verde, projeto de 1949.  Fonte: Modificado pela 
autora a partir de Habitat 4, 1951. 
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também de recepção dos pais e de entrada de funcionários e professores. O acesso ao edifí-
cio das salas de aula fazia-se passando obrigatoriamente pelo pátio em arco pré-moldado de 
concreto. As duas conexões entre os 3 blocos - entre administrativo e galpão e entre este e 
o bloco de ensino – davam-se por passagens cobertas e protegidas por elementos vazados de 
desenho quadrado. Ambas as escolas foram implantadas com salas de aula voltadas para o 
noroeste e tinham especificações de caixilhos iguais. 

Plantas da E. E. Visconde de Taunay no bairro do Limão, projeto de 1949. Fonte: Modificado pela autora a partir 
de FERREIRA; MELLO (orgs), 2006, p. 110. 
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Foto aérea atual mostrando a localização das duas escolas. Mais próxima do rio Tietê, mais ao sul e a esquer-
da, a E. E. Visconde de Taunay. Mais ao alto, a direita, a E. E. Professor José Carlos Dias. Fonte: modificada 
pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017. 

Vista do acesso principal do grupo escolar Prof. José Carlos Dias, um talude ajardinado resolve o desnível para 
a rua. Brises verticais nivelados em altura com a marquise protegem os caixilhos do bloco administrativo e dão 
movimentação à composição da fachada principal. Fonte: Habitat n.4, 1951.
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Vista do antigo acesso principal da E. E. 
Professor José Carlos Dias. Fonte: Foto 
da autora, dez. 2016

Foto da rua, a escola Prof. José Carlos 
Dias encontra-se totalmente murada, ao 
contrário do que propunham os projetos 
de Hélio Duarte. Fonte: Foto da autora, 
dez. 2016

A nova entrada realizada da escola Prof. 
José Carlos Dias não é bem resolvida e é 
pouco convidativa. Um portão de duas fo-
lhas em chapas de ferro - sem visibilidade 
-  dá acesso a uma escada relativamente 
íngreme, que conduz ao pátio e ao galpão 
coberto, que aparece no alto da foto. 
Fonte: Foto da autora, dez. 2016

Fachada do edifício de salas de aula vista 
do recreio coberto da escola Prof. José 
Carlos Dias. Notar detalhamento dos 
caixilhos, com basculantes horizontais nas 
porções baixas e altas do caixilho e com 
basculante vertical na parte central. Fon-
te: FERREIRA; MELLO (orgs), 2006, p. 111. 
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Vista da passagem 
coberta entre blo-
co administrativo, a 
direita, e o galpão 
em arco à esquer-
da. Ao fundo, setor 
de ensino em dois 
pavimentos. Fonte: 
FERREIRA; MELLO 
(orgs), 2006, p. 110.

Corte transversal das escolas. Aos fundos do galpão coberto, o volume com cozinha, salas para atendimento 
de saúde, apartamento do zelador, etc., tem cobertura em asa de borboleta. Fonte: FERREIRA; MELLO (orgs), 
2006, p. 110. 

Fachada sul da E.E. Visconde de Taunay. Marquise e beiral ainda na configuração original, mas fachada do 
bloco administrativo não apresenta brises. A direita, volume do setor de ensino. Fonte: Composição de fotos 
da autora, jan. 2017. 
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Entrada de alunos da escola Visconde de 
Taunay. Aos fundos, a quadra poliesportiva 
coberta foi construída recentemente, não 
era um item exigido no programa das es-
colas do Convênio. Fonte: Foto da autora, 
jan. 2017. 

Vista da rua da E.E. Visconde de Taunay, lote no meio da quadra. Também hoje cercada, o muro é feito de pe-
quenas estacas de concreto que permitem conexão visual com a rua. Fonte: Foto da autora, jan. 2017.

Bloco de salas de aula, a direita, ao fundo, 
o volume da circulação vertical e sanitá-
rios. Fonte: Foto da autora, jan. 2017. 
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Talvez o projeto escolar do Convênio 
mais conhecido de Hélio Duarte seja a 
E. E. Pandiá Calógenas. Também projeto 
de 1949, de fato suas soluções diferem 
consideravelmente dos outros grupos 
escolares desenhados pelo arquiteto. 
Seu acesso também é marcado por uma 
pequena cobertura - característica de 
todas as escolas projetadas por Duarte, 
conforme já mencionado - e um ante-
paro anguloso - novamente parecido 
com um biombo - que acolhe e organiza 
o acesso das crianças. A  área do hall - 
museu é mais ampla que na maioria de 

seus projetos e, apesar da entrada estar junto ao bloco administrativo, como usualmente a implantou, a 

Aplicação original do nome da escola na empena cega do edifí-
cio do setor de ensino. Fonte: Foto da autora, jan. 2017. 

Foto área da localização da escola, observar a baixo na extrema esquerda, a linha de trem. Fonte: modificada 
pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017.

Planta do pavimento térreo da E.E. Pandiá Calógenas . Fonte: Modificado pela autora a partir de Habitat n.4, 
1951. 
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separação entre  o acesso e as salas foi melhor resolvida e até hoje esse é o acesso principal do conjunto. 

Outro parâmetro estabelecido pela comissão do Convênio foi que os projetos procurassem in-
tegrar a escola à natureza. A ligação da criança com o meio ambiente era uma questão cara 
ao arquiteto, como vimos no desenvolvimento dos anteprojetos da Escola Parque em Salvador. 
O grupo escolar Pandiá Calógenas foi a unidade em que Duarte melhor conseguiu estabelecer 
essa relação. Central no desenho da escola, uma grande área ajardinada é o espaço mais impor-
tante na hierarquia do projeto, em torno do qual todo o programa se  organizava e para qual a 
maioria dos ambientes da escola se voltam. As salas de aula se organizam em dois braços, se-

Vida sudoeste da E.E. Pandiá Calógenas. A direita, pequena cobertura protege o acesso principal. As janelas 
do bloco administrativo, protegidas por grandes brises verticais, foram gradeadas. O desenho da fachada é 
marcado pela cobertura em uma água do volume administrativo, que se prolonga até o galpão em arco, na 
porção esquerda, conformando uma divisória - em barras de ferro - que impede o acesso direto ao jardim 
central. Fonte: Composição a partir de fotos da autora, jul. 2016. 

Assim como as demais escolas, a Pandiá 
Calógenas foi totalmente murada. Vista 
da Av. Paes de Barros. Fonte: Foto da 
autora, jul. 2016. 

Na impossibilidade de compor os conjuntos escolas-classe e escola-parque Duarte projetou algumas salas 
maiores nas escolas para que disciplinas especiais ou usos diversos não compatíveis com o espaço de aula 
comum. Na Pandiá Calógenas uma delas é utilizada como biblioteca infantil. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 
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Sala de aula, caixilhos com basculantes nas porções baixas e altas das aberturas permitem a circulação de ar 
constante. Fonte: Composição a partir de fotos da autora, jul. 2016. 

Articulação entre os dois braços de salas 
de aula, prumada de circulação vertical e 
alguns espaços hoje usados como depósi-
tos, originalmente salas para programa de 
saúde. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

Circulação das salas de aula do pavimento 
térreo. A direita, barras de ferro pintadas 
de azul separam o setor de ensino do hall 
principal. Notar tubos encrustados na 
alvenaria na faixa acima das salas de aula. 
Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

Detalhe dos tubos incrustados na alvena-
ria, de fibrocimento, permitem a circula-
ção cruzada dentro das salas de aula. Uma 
solução de baixo custo, mas eficientes 
para o conforto térmico dos espaços. 
Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 



162

parados pela circulação vertical e dois pares de pequenos sanitários, com orientação nordeste. 

Em 1950, Duarte desenvolveu mais três projetos de escolas. A E. E. Doutor Murtinho Nobre 
fica no Cambuci. Em seu projeto o arquiteto também organizou o programa em três volu-
mes distintos: um galpão abobadado para os usos recreativos; um edifício laminar em dois 
pavimentos para setor de ensino e o bloco administrativo, de apenas um pavimento. Os três 
blocos estão conectados entre si por passagens cobertas, cujas vedações alternam alvenaria 
comum e trechos em elementos vazados, permitindo a ventilação permanente. Ao contrário 
das demais escolas, a entrada principal não se dá através do edifício da administração, mas 
em paralelo a ele, em área descoberta até alcançar a pequena marquise, implantada justa-
mente no ponto de encontro das passagens cobertas que interligam os três volumes. 

No grupo escolar Doutor Murtinho Nobre também não foi projetado o saguão de acolhimento 
e museu logo na entrada, eles estão à direita ao final da passagem coberta que encaminha ao 
bloco administrativo. São esses corredores de passagem, de interligação entre todos os usos 
que, nessa escola, cumprem a função de transição de escala e de organização da circulação. 

Galpão coberto, estrutura em arcos 
pré-moldados de concreto. Hoje bem 
modificada, a livre circulação para o pátio 
ajardinado encontra-se fechada com 
gradis, assim como as bases dos arcos do 
galpão, também gradeadas para evitar 
que as crianças subam. Fonte: Foto da 
autora, jul. 2016. 

Ao lado da escola, outro equipamento do Convênio foi cons-
truído, um teatro. A ideia da comissão era conseguir dotar a 
cidade do programa que Anísio Teixeira havia determinado como 
mínimo, mesmo que em edificações diferentes. Fonte: Foto da 
autora, jul. 2016. 

Desenho em perspectiva do teatro, projeto do arquiteto Roberto Tibau, integrante da equipe do Convênio 
Escolar. Fonte: Habitat n.4, 1951, p.8. 
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O bloco dos usos recreativos e um pequeno volume - residência do zelador, dependência de 
servente e almoxarifados - foram implantados em uma cota inferior, adaptando o conjunto 
à topografia do terreno e evitando custos de terraplanagem e aterros. O volume de ensino, 
como nas demais escolas, é resolvido em dois pavimentos, sua circulação se dá pela face oes-

Plantas de implantação e do pavimento superior da E. E, Doutor Murtinho Nobre. Fonte: Habitat n.4, 1951, p.12. 

Vista norte, galpão em arco e volume do 
palco e vestiários a esquerda, notar tu-
bos de fibrocimento incrustados na pa-
rede para ventilação. Ao centro, mais ao 
fundo, passagem entre acesso principal e 
galpão, protegida com elementos vazados. 
O trecho de cobertura inclinada revela a 
diferença de cotas entre os volumes. O 
primeiro volume de maior altura à direita é 
o das escadas, com uma pequena abertura 
para ventilação e iluminação da circulação 
vertical. Na extrema direita, articulado à 
circulação vertical, o bloco de ensino, em 
dois pavimentos de salas de aula. Fonte: 
Habitat n.4, 1951, p.13. 
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te, é avarandada e protegida por vedações em meia altura de alvenaria e a metade superior 
em elementos vazados. 

A E. E. Brasílio Machado também foi projetada em 1950 por Hélio Duarte. A divisão triparti-
da do programa foi organizada em três volumes de projeção retangular articulados de forma 
que sua planta se parece com a letra U. A rés do chão foi ocupada pelos usos administra-
tivos e recreativos e o setor de ensino foi locado no primeiro pavimento, de maneira que o 
programa aqui foi fracionado em volumes distintos - usos recreativos e administração - mas 
também verticalmente, no mesmo edifício. O acesso se faz por um caminho em talude, já que 
escola está implantada em uma cota mais alta que rua, e a marquise da entrada principal é 
um pouco mais ampla que nas outras escolas. O hall-museu tem uma área ampla e o setor 

Elevação nordeste, em primeiro plano a empena cega da lateral do bloco de ensino. A direita, ao fundo, o 
volume do setor administrativo, de um pavimento. A esquerda, galpão em arco e passagem coberta com veda-
ção em cobogós. Fonte: FERREIRA; MELLO (orgs), 2006, p. 113.

Foto área da localização da escola. Observar à direita, o rio Tamanduateí acompanhado pela Avenida do Esta-
do e os galpões de áreas industriais.  Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: 
<https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017.
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Planta do primeiro pavimento da E.E. Brasílio Machado. Fonte: Modificado pela autora a partir de FERREIRA; 
MELLO (orgs), 2006, p. 112. 

A esquerda o re-
creio coberto sob 
pilotis tem áre-
as mais altas das 
aberturas protegi-
das por elementos 
vazados. Vê-se a 
circulação avaran-
dada que conecta 
o recreio ao acesso 
principal da escola, 
não visível, a direi-
ta. Todo o pavimen-
to superior é de sa-
las de aula. Fonte: 
FERREIRA; MELLO 
(orgs), 2006, p. 112. 
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administrativo ocupa toda porção a esquerda desse primeiro saguão, em solução similar a 
que Duarte encontrou para a Pandiá Calógenas,  projeto do ano anterior. 

Do saguão e museu na entrada, uma circulação avarandada contorna o pátio central ajar-
dinado - mais uma similaridade com o grupo escolar Pandiá Calógenas, apesar de aqui a 
escola não envolver todas as faces do pátio - passando pela sala dos professores, biblioteca e 
depósitos, e alcança o recreio coberto e os espaços de uso recreativo sob pilotis. No extremo 

Vista dos caixilhos recuados do bloco ad-
ministrativo, foto realizada sob a marquise 
que protege a entrada principal. Fonte: 
FERREIRA; MELLO (orgs), 2006, p. 112. 

Início do percurso 
da entrada princi-
pal, cobertura da 
entrada a frente e a 
esquerda caixilha-
ria recuada do blo-
co administrativo 
e, acima, abertura 
de iluminação da 
circulação das salas 
de aula. Fonte: 
Habitat n.4, 1951.  
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Foto realizada da circulação avarandada 
em frente ao pátio ajardinado. Ao fundo, o 
volume que no térreo acolhe os espaços 
administrativos e no primeiro pavimento 
as salas de aula. Fonte: Habitat n.4, 1951. 

Planta atual após reforma realizada pelo escritório paulistano Metrópole. A configuração atual aproxima essa 
escola, Brasílio Machado, do desenho original da Pandiá Calógenas. Uma quadra poliesportiva - com nível 
mais baixo do que a implantação da escola, na mesma cota da rua - foi construída no trecho oeste do lote. 
Outras salas para usos de serviços gerais já tinham sido adicionada ao volume do recreio coberto, em sua 
porção noroeste.  Fonte: disponível em: <http://www.metropole.arq.br/institucional/EE-Brasilio-Machado> 
Acessado em 14 jan. 2017.
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Foto da nova quadra. Fonte: disponível 
em <http://www.metropole.arq.br/institu-
cional/EE-Brasilio-Machado> Acessado 
em 14 jan. 2017.

Foto área da localização da escola, observar a direita o cemitério São Paulo Cardeal.  Fonte: modificada pela 
autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017.

Recreio descoberto ao lado do recreio 
coberto. Aos fundos, o pátio foi fechado 
para a criar uma área de serviço próxima 
à cozinha. 
Fonte: disponível em <http://www.me-
tropole.arq.br/institucional/EE-Brasilio-
-Machado> Acessado em 14 jan. 2017.
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esquerdo desse braço do edifício que fica nos fundos do lote, compondo o volume do bloco 
recreativo, Duarte projetou o apartamento do zelador, que poderia ser acessado pela entrada 
secundária, também junto ao limite oeste do terreno, dando-lhe certa privacidade. 

Mais uma vez Duarte colocaria em prática a orientação de poupar recursos utilizando, sempre 
que possível, o mesmo projeto para mais de um grupo escolar. Em 1950, o arquiteto realizou 
o projeto da E. E. César Martinez, no bairro de Indianópolis, desenho que reutilizaria - sem 
nenhuma alteração -  para a escola E. E. Professor José Monteiro Boanova no ano seguinte, 
em 1951, construída na Lapa. A entrada principal é feita pelo bloco da administração, e é 
marcada por uma cobertura pequena. O hall-museu é estreito e alongado, com área mais 

Planta da E.E. Professor José Monteiro Boanova, projeto de 1951. Notar acesso principal n. 1 e uma entrada 
secundária - acesso 2 - junto ao galpão, para abrir os espaços de uso recreativo a comunidade do entorno. 
Fonte: Modificado pela autora a partir de FERREIRA; MELLO (orgs), 2006, p. 115. 

Planta do pavimento superior da E. E. César Martinez. Foram poucos os projetos em que Duarte não articulou 
a circulação vertical aos sanitários - E. E. Almirante Barroso, E. E. Pandiá Calógenas e E. E. Prudente de Moras 
- como o fez aqui. Além de ser um núcleo rígido que colabora com o sistema estrutural, é uma metodologia de 
racionalização da obra, uma vez que organiza as prumadas de tubulações em poucos pontos. Fonte: FERREI-
RA; MELLO (orgs), 2006, p. 114. 
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enxuta e projetado para ficar entre as salas do departamento de saúde e a secretaria. Sua 
configuração dá ao espaço uma caráter de área de passagem, como um corredor de circula-
ção, e não de um saguão de acolhimento, como vimos em outros projetos.  

Da entrada principal, um corredor atravessa os espaços do bloco administrativo e encaminha 
as crianças para o setor de ensino, de planta retangular, articulado em ângulo reto com o 
volume da administração. No setor de ensino, a circulação é avarandada e, assim como no 
grupo escolar Doutor Murtinho Nobre, sua vedação é de alvenaria até meia altura, sendo a 

Foto área da localização da E. E. César Martinez no bairro Indianópolis. Logo acima da escola, o Parque das 
Bicicletas e, à direita deste, a Av. Ibirapuera. À esquerda, a grande via é a Av. Rubem Berta.  Fonte: modificada 
pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017.

Foto área da localização da E. E. Prof. José Monteiro Boanova no bairro Lapa. À direita, o Centro Educacional 
e Esportivo Edson Arantes do Nascimento, da Prefeitura de São Paulo. Fonte: modificada pela autora a partir 
de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017.
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parte superior em elementos vazados. Também em ângulo reto com o bloco de salas de aulas, 
bem no centro do volume, em frente ao núcleo rígido de circulação vertical e sanitários, está 
o pátio de recreação. 

Não se tem conhecimento da data do projeto da E. E. Prudente de Moraes, mas sabemos que é anterior 
a 1951, pois foi publicada - com fotos da escola já edificada - na Habitat n.4 nesse mesmo ano. Foi 
também uma das escolas desenhadas por Hélio Duarte com maior visibilidade. O projeto publicado pelo 
arquiteto na revista não foi o executado. A comparação entre as plantas mostradas abaixo, baseada na 
análise dos projetos anteriores de Hélio Duarte, indicam que a sequência de salas de aula alinhadas no 
limite noroeste do lote, e totalmente separadas dos demais volumes do grupo escolar - sem passagens 

Projeto do pavimento térreo da E. E. Prudente de Moraes. Fonte: Habitat n.4, 1951. 

Projeto do pavimento térreo da E. E. Prudente de Moraes. Fonte: FERREIRA; MELLO (orgs), 2006, p. 116. 
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ou conexões protegidas -, provavelmente não foram propostas pelo arquiteto. A escola deve ter sido 
executada sem o segundo bloco de salas do projeto original, e os novos espaços de aula devem ter sido 
realizados posteriormente, sem seguir o desenho proposto originalmente pelo arquiteto. 

Um caminho em arco em meio ao gramado - eram dois pontos de entrada, pelo desenho des-
se calçamento original, que levavam à entrada - conduz ao acesso principal, cuja marquise 
de proteção tem parte coberta e parte em pergolado. O hall-museu aqui é bastante amplo, 
marcado por uma parede curva, parte de trás do volume da caixa do palco, que separava esse 
primeiro espaço do pátio em abóboda dos usos recreativos. Esse desenho, hierarquizando o 
galpão recreativo e projetando um saguão de entrada com aspectos de foyer, sugere que o 
arquiteto acreditava que poderiam ser promovidos espetáculos para a comunidade, além da 
proposta usual de abertura dos espaços para a população do entorno. Isso talvez tenha se 

dado por sua implantação privile-
giada. O grupo escolar Prudente de 
Moraes foi construído em plena Av. 
Tiradentes, compartilhando, na-
queles anos 1950, o Parque da Luz 
com o Liceu de Artes e Ofícios. Hoje 
a escola é vizinha da Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. 

A vedação do hall de recepção era 
composta por elementos vazados, de 
mesmo desenho daqueles propostos 
por Duarte nos anteprojetos da Es-
cola Parque de Salvador. Hoje, na 
metade inferior, os elementos foram 

Foto área da localização da E. E. Prudente de Moraes, no Parque da Luz ao lado da Pinacoteca do Estado de 
São Paulo. Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.
br> Acessado em: 14 jan. 2017.

Vista do acesso principal, caminho pavimentado sobre gramado, 
marquise pergolada e vedação em elementos vazados . Fonte: 
Habitat n.4, 1951.  
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substituídos por alvenaria comum, tendo sido preserva-
dos os da parte superior. A porta da entrada frontal, em 
meio aos elementos vazados da vedação, é marcada por 
uma espécie pórtico, como uma moldura projetada da 
vedação, dando destaque ao acesso. À direita do hall de 
entrada, o bloco administrativo foi, como usual, resol-
vido em um pavimento. À esquerda, o setor de ensino 
em dois níveis, como em todas as outras escolas tam-
bém. O conjunto de sanitários destaca-se na face pos-
terior do volume de salas de aula, implantado junto a 

Foto atual, gramado foi pavimentado e alvenaria cobriu a primei-
ra metade da parede de vedação do acesso. Fonte: FERREIRA; 
MELLO (orgs), 2006, p. 116. 

Hall de recepção, parece curva - parte de 
trás da caixa do palco - que divide o sa-
guão do galpão de recreação. Busto de 
Prudente de Moraes  Fonte: FERREIRA; 
MELLO (orgs), 2006, p. 119. 

Circulação e sala de aula com orientação 
sudeste. Fonte: FERREIRA; MELLO (orgs), 
2006, p. 119. 

circulação avarandada desse setor. No projeto original de Duarte, ao final do pátio abobadado, 
oposto ao palco, um conjunto de sanitários atendia ao setor recreativo e, a direita, havia um 
segundo volume de salas de aula, também com dois pavimentos. 

É de Hélio Duarte o projeto da dupla de bibliotecas implantadas em uma praça no Tatuapé. Como 
vimos, foi estratégia do Convênio explorar partes do programa em edifícios isolados, fora de grupos 
escolares, como forma de, na impossibilidade de realizar os conjuntos escolas-classe e escola-par-
que, fornecer um número maior de equipamentos públicos e de ampliar o programa de ensino. A 
proposta original do era dotar todas as regiões com bibliotecas e teatros como os que mostraremos.

A biblioteca de adultos tem muitos traços semelhantes ao do segundo estudo desenvolvido 
por Duarte para a Escola Parque, mostrando, mais uma vez, como o processo projetual estava 
fundamentado em um método empírico, em experimentações, em idas e vindas. Implantada 
em uma praça ajardinada, Duarte desenhou canteiros e trechos de muita transparência no 
térreo, para que se tivesse a impressão de que a natureza se prolongava por dentro desse es-
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Planta da biblioteca para adultos, projeto de 1950, no Tatuapé . Ambientes: 1. Sala de leitura, 2. Acesso, 3. Mate-
rial circulante, 4. Salas de trabalho, 5. Depósito de livros, 6. Sala de desinfecção. Fonte: Modificado pela autora 
a partir de Habitat n.4, 1951.

Fachada original da Biblioteca Cassiano Ricardo. Fonte: Habitat n.4, 1951.  
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Fachada atual da 
biblioteca para 
adultos. Fonte: 
Foto da autora, 
dez. 2016. 

Foto área da localização das bibliotecas para adultos e crianças, no Tatuapé. Abaixo vê-se a linha do metrô de superfície, à 
esquerda a estação Tatuapé e à direita, a estação Carrão. Acima  da localização das bibliotecas, o Parque do Piqueri. Fonte: 
modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 14 jan. 2017.

Maquete da 
praça com as duas 
bibliotecas. Fonte: 
Habitat n.4, 1951. 
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paço, que acolhia uma grande área de leitura. A maior parte do programa ficava, assim como 
no anteprojeto de Salvador, no pavimento superior, depósito de livros, salas isoladas para 
trabalhos, sala para desinfecção de volumes, etc. Hoje, com o nome de Biblioteca Municipal 
Cassiano Ricardo, encontra-se muito descaracterizada. 

A biblioteca de crianças foi projetada ao lado da de adultos, na mesma praça. Mais espraiada que a de 
adultos, ocupa um espaço maior do parque, tendo sido edificada em um único pavimento e delimitada 

Planta da biblioteca para crianças, projeto de 1950, no Tatuapé . Ambientes: 1. Auditório, 2. Acesso, 3. Anfitea-
tro, 4. Área de leitura ao ar livre, 5. Jardim de inverno, 6. Depósito de livros, 7. Sala de desinfecção, 8. Periódi-
cos, 9. Sala de leitura, 10. Jardim.  Fonte: Modificado pela autora a partir de Habitat n.4, 1951.  
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por muros de elementos vazados, de secção retangular, dispostos de forma intercalada, em um compo-
sição que dá ritmo às elevações. Destacado dessa porção delimitada entre muros, o volume em abóboda 
- como os galpões em arco de concreto pré-moldados das escolas - é um auditório, acessado através do 
jardim da biblioteca. A entrada principal da biblioteca fica do lado esquerdo do auditório, junto ao muro 
de cobogós, sendo protegida por uma marquise que se articula diretamente ao edifício principal. 

Registro da biblio-
teca, vê-se o volu-
me do auditório e 
muro de elementos 
vazados com a en-
trada principal em 
destaque. Fonte: 
Habitat n.4, 1951.  

À direita o auditório, ao centro, mais ao fundo, o acesso à biblioteca infantil. Na extrema esquerda a bibliote-
ca de adultos. Fonte: Composição a partir de fotos da autora, dez. 2016. 

Acesso principal, 
percurso protegido 
por marquise em 
concreto. Fonte: 
Foto da autora, dez. 
2016. 
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O jardim delimitado pelo muro, junto à biblioteca, atende funções ligadas a mesma: do lado 
esquerdo da entrada principal, uma área com bancos convida a leitura junto à natureza; do 
lado direito, na face posterior do auditório-galpão, um pequeno anfiteatro, para apresenta-
ções e contações de história ao ar livre. A posição do anfiteatro é estratégica, uma abertura 

Anfiteatro externo. 
Vê-se a abertura na 
fachada do audi-
tório que permite 
utilização de seu 
palco. Fonte: Foto 
da autora, dez. 
2016. 

Bancos em formato semicircular junto a 
jardim e muro em elementos vazados. Área 
de leitura ao ar livre. Fonte: Foto da autora, 
dez. 2016. 

Uma das salas de leitura infantis. Fonte: Foto da autora, dez. 2016. 
Jardim de inverno. Fonte: Foto da autora, 
dez. 2016. 
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na porção posterior do auditório permite que se utilize também do seu palco, de forma que 
o anfiteatro externo tinha um tablado duplo. No interior da biblioteca infantil, depósito 
de livros, salas de leitura, sanitários, e demais espaços foram organizados ao redor de um 
jardim de inverno, mais uma estratégia do arquiteto para trazer a natureza para dentro da 
edificação, além da busca pelo conforto térmico e por tornar os espaços aprazíveis.   

Em muitas das escolas estudadas, o acesso de alunos não se dá mais pelo local projetado, que 
se transformou em entrada secundária, para professores, funcionários, diretores e pais.  A prin-

Depósito de livros e espaço para consulta. Fonte: Composição a partir de fotos da autora, dez. 2016. 

Entrada da biblio-
teca, jardim de 
inverno ao centro 
e salas distribuídas 
no seu entorno. 
Fonte: Composição 
a partir de fotos da 
autora, dez. 2016. 

Auditório visto da rua. Fonte: Foto da autora, dez. 2016. 
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cipal questão, nesse caso, é que a ideia de um acesso único não foi bem aceita e dificilmente 
assimilada pela administração. Apenas nos grupos escolares em que o arquiteto conseguiu 
uma separação mais efetiva entre o bloco administrativo e a entrada de alunos é que os acessos 
se mantiveram os mesmos. Também, em quase todos os casos, o lote foi totalmente fechado 
por muros em alvenaria e de altura expressiva. As poucas exceções, que receberam fechamento 
em gradil ou que de alguma forma mantiveram uma conexão visual com o entorno, estão em 
localizações muito tranquilas ou em bairros que se desenvolveram socioeconomicamente. Na 
maior parte das unidades, todos os caixilhos originais foram gradeados.

Das modificações para atender à ampliação do programa escolar, posterior ao período do 
Convênio, destaca-se a inclusão de quadra poliesportiva coberta. Todas as escolas constru-
íram-nas, utilizando em geral porções de seus terrenos antes disponíveis para recreação ao 
ar livre ou antigas áreas ajardinadas, trazendo impactos sensíveis aos projetos. Vários outros 
pequenos volumes foram acrescentados aos blocos iniciais, espaços esses para novos usos 
assimilados ou para cumprir novas demandas, como as de acessibilidade. Neste caso, em 
várias escolas foram incluídas rampas e elevadores para cadeirantes e portadores de neces-
sidades especiais. As alterações para atender à legislação de combate a incêndio são mais 
pontuais, mas foram realizadas em todas as unidades. Um dos princípios norteadores mais 
caros à equipe do Convênio, a livre circulação, foi praticamente inviabilizada com todas as 
modificações apontadas. Portanto, se as transformações nos aspectos formais não foram tão 
expressivas a ponto de tornar as edificações irreconhecíveis, elas atingiram o âmago das pro-
postas do Convênio ao descaracterizarem os ideais sobre os quais se alicerçavam os projetos. 

A ideia proposta originalmente pela comissão era de que o projeto das escolas fosse realizado 
de forma que permitissem o acesso e a utilização dos setores recreativos pela comunidade do 
entorno, mas isso não ocorre na maior parte das unidades projetadas pelo Convênio. Apesar 
disso, o entorno das escolas modificou-se consideravelmente e, em geral, todos os bairros 
progrediram economicamente, chegando ao ponto de algumas dessas regiões serem hoje 
ocupadas pelas classes mais abastadas. Não nos foi possível nessa pesquisa aprofundar-nos 
no papel - se existiu de fato e qual seu impacto - das escolas sobre esse desenvolvimento, 
mas é fato que Duarte acreditava que a escola, enquanto equipamento público, teria uma 
ação efetiva sobre as possiblidades de progresso da comunidade na qual foi inserida. 

Porque não considerar em cada bairro - a escola, o grupo escolar, como fonte de 
energia educacional, como ponto de reunião social, como sede de sociedades de 
“amigos do bairro”, como ponto focal de convergência dos interesses que mais 
perto dizem com a vida laboriosa de suas populações? 

(...)

A escola passaria a ser um verdadeiro cadinho no amálgama da nossa heterogênea 
população. Reunião de pais, pequenos bailes, cursos para mães e noivas, pequenas 
palestras, cinema e teatro educativos, biblioteca, audições de música, teatro de bo-
necos e jogos. Tudo aí poderia ser realizado. Forças centrípetas convergiriam para 
a escola e seriam concurrentes (sic) da formação intelectual, social e profissional 
dessas pequenas comunidades, onde depois de processadas passariam a ser forças 

centrífugas - difusoras do conhecimento adquirido (DUARTE, 1951, p. 5-6).
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A aposta nas potencialidades do programa escolar enquanto força motriz de transformação 
socioeconômica ainda orienta os arquitetos e alguns projetos políticos. É possível verificar 
a longevidade das formulações pedagógicas e arquitetônicas que orientaram as obras anali-

Mais um dos diagramas de Hélio Duarte, 
este mostrando as forças centrípetas e 
centrífugas inerentes, segundo seu ponto 
de vista, a atuação da escola sobre a so-
ciedade. Fonte: Habitat n.4, 1951, p. 5.  

sadas até hoje. Estão no cerne de diversas propostas de equipamentos educacionais, como 
nos CIEPs, nos CIACs, mas especialmente nos CEUs, como já apontado. E também são visíveis 
nos projetos de escolas profissionalizantes - de cunho mais técnico - igualmente entendidas 
enquanto equipamentos públicos com potencial expressivo para transformar a sociedade, 
como veremos no próximo capítulo.

Em conversa com funcionários e diretores nas visitas que realizamos a algumas das unidades, 
também pudemos notar que as questões de insolação foram, de fato, muito bem resolvidas 
pelo arquiteto nos projetos, assim como geralmente os aspectos de conforto térmico e acús-
tico foram razoavelmente atendidos. Entretanto, de modo adverso do que acreditava Duarte, 
a arquitetura inovadora proposta para as escolas não estimulou uma renovação pedagógica. 
Ao contrário, a maior parte das reclamações dos profissionais do ensino diziam respeito a 
questões que eram respostas arquitetônicas à conceitos pedagógicos que lhe antecediam, 
dito de outra forma, a crítica estava antes na proposta educacional que lhe embasava do 
que na solução dada pela arquitetura. Mais ainda, o que notamos é que foi a falta de verbas 
destinadas ao ensino o que impediu a substituição das escolas ou mesmo reformas mais 
amplas, que lhes descaracterizassem completamente. 
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3.1. A criação e organização do SENAI

A valorização da educação para o trabalho já vinha ocorrendo desde a década de 1920, como 
discutimos no capítulo anterior, mas só alcançou relevância para a política econômica após 
a grande crise de 1929, a partir de quando gradativamente procurou-se instituir uma pro-

dução nacional com vistas a substituir as importações.66 Tal mudança na orientação político-eco-
nômica do país, exigiu mão de obra preparada para lidar com as tecnologias do sistema industrial. 
Nesse horizonte, a formação de um novo trabalhador apresentou-se como necessidade fundamen-
tal, demandando investimento em um projeto pedagógico extenso que abarcasse toda a sociedade 
brasileira.67 Nesse projeto, o sistema de estaria voltado à formação técnica do operariado nacional 
que deveria ser educado para o trabalho nos moldes cientificistas e racionalistas desde a infância.68 

O ENSINO NA PRANCHETA: 
ESCOLAS SENAI

CAPÍTULO III

66 Destacamos a importância, para a realização desta pesquisa, dos materiais localizados no SENAI, cuja 
biblioteca central disponibilizou rico acervo, desde informativos, revistas especializadas e publicações da 
instituição, que auxiliaram em muito com os exames e estudos. Nesse material, destacamos três trabalhos 
publicados pela SENAI-SP Editora: De homens e máquinas: Roberto Mange e a formação profissional, ori-
ginalmente editado pelo Projeto Memória SENAI - SP (1991), foi produzido a partir do acervo pessoal de 
Mange, doado ao acervo Edgard Leuenroth da UNICAMP (Universidade de Campinas); e O Giz e a Graxa: 
meio século de educação para o trabalho, também realizado pelo Projeto Memória SENAI - SP (1992) para os 
festejos de 50 anos do SENAI no qual se traça a participação do SENAI no projeto educacional de formação 
do trabalhador brasileiro; e, por último O Senai em São Paulo 1942-1967. Edição comemorativa do Jubileu de 
Prata, que forneceu vários dados interessantes e rico material iconográfico para esta pesquisa. Infelizmente, 
a biblioteca - hoje alocada na unidade de informática, no centro da cidade de São Paulo, próximo ao Largo 
do Arouche -  está passando por uma reorganização, após mudanças de sede e a troca do profissional res-
ponsável  - o bibliotecário anterior passou muitos anos e organizou um acervo em sua própria sala, que está 
sendo catalogado e organizado para ser disponibilizado ao público - e, talvez por isso, não foram localizados 
os desenhos técnicos das unidades projetadas por Hélio Duarte e Ernest Mange.
67 Além do material localizado no SENAI, alguns trabalhos acadêmicos também foram fundamentais para 
esse trecho da nossa pesquisa. Auxiliou-nos bastante, como em outros capítulos dessa dissertação, a pes-
quisa: AL ASSAL, Marianna R. Boghosian, Arquitetura, Identidade Nacional e Projetos Políticos na Ditadura 
Varguista - as Escolas Práticas de Agricultura do Estado de São Paulo. Dissertação (mestrado), Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  Também ajudou bastante o tra-
balho: PICHELLI, Valdir, O IDORT enquanto proposta educacional no contexto de formação da hegemonia 
burguesa no Brasil 1930/1944. Dissertação (mestrado), Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 1997.  Uma contribuição indispensável para nosso trabalho foi concedida pela pesqui-
sa:  FERRAZ, Artemis R. Fontana. Arquitetura Moderna das Escolas “S” Paulistas, 1952-1968: projetar para a 
formação do trabalhador. Dissertação (mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2009
68 A sujeição do operariado às metodologias racionais e científicas de organização do trabalho, como taylo-
rismo e fordismo, foi uma estratégia adotada para evitar os conflitos impostos pela repressão e vigilância, 
formas de controle vigentes até aquele período, como demonstra o trabalho: PICELLI, Valdir, op. cit. 
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Nele, também se previa a preparação de uma elite culta e hábil que conseguisse comandar e levar 
a cabo o projeto socioeconômico fundamentado na industrialização. Nesse âmbito, especifica-
mente pensadas para a formação das classes mais abastadas, foram estruturadas e inauguradas 
- ainda na década de 1930 - as primeiras universidades brasileiras,69 como veremos mais a frente, 
no próximo capítulo. Entendemos ser necessário compreender a amplitude desse processo de es-
truturação de um novo país - moderno e desenvolvido - fundamentado na edificação de um novo 
cidadão, para de fato apreender a dimensão da reforma pedagógica que se propunha. 

Como viemos demonstrando ao longo do trabalho, a  organização de um sistema de ensino estava por 
trás de um projeto de nação, e permeava todas as classes sociais e todas as esferas da existência. Não 
se tratava apenas da qualificação da mão de obra ou da formação de uma nova classe de industriais 
preparados para a direção política e econômica, mas também de estruturar uma sociedade culta, letra-
da e pacificada, cujos conflitos sociais seriam minimizados pelo direcionamento dado pela educação. 
Parte da elite industrial tinha essa compreensão, como podemos verificar no trecho abaixo, destacado 
da biografia de Roberto Mange realizada pelo Projeto Memória SENAI-SP originalmente em 1991:

Embora fundamentais, operários qualificados não são a única necessidade da socie-
dade industrial em seu conjunto. Aos novos métodos de aprendizagem e produção 
devem ser associados ritmos de vida e de comportamentos destinados a reforçar 
essa “pedagogia do industrialismo”, e isso vai acontecer nas escolas, nas fábricas, 
nos escritórios, nas ruas e até nas casas (SENAI, 2012, p. 118-119).

Para iniciar colocar em prática essas ideias, em 1931, foi criado o Instituto de Organização 
Racional do Trabalho (IDORT), presidido por Armando Salles de Oliveira - que dá nome a ci-
dade universitária da Universidade de São Paulo - e dirigido por Roberto Simonsen, Roberto 
Mange, Manuel Bergströn Lourenço Filho,70 entre outros.71 Organizado com o objetivo prin-
cipal de reunir a classe industrial de forma a ensejar o estabelecimento de metas afeitas ao 
seu projeto de desenvolvimento nacional, o Instituto participou ativamente da formulação 
das políticas econômicas durante todo o Estado Novo, tendo papel fundamental nas refor-
mas educacionais, mesmo naquelas não relacionadas diretamente ao ensino profissional. O 
início da Segunda Guerra Mundial também colaborou com o planejamento de uma reforma 
educacional brasileira objetivando primordialmente a preparação do trabalhador, visto que 
impôs ainda mais exigências ao sistema produtivo mundial, incluindo uma reestruturação 
nos fluxos de comércio entre as nações e, dessa forma, nos papéis exercidos pelos países na 
economia mundial - tanto centrais quanto os periféricos. 

Entre os personagens mais ativos na instituição do IDORT, interessa-nos destacar a Roberto 

69 Roberto Simonsen, por exemplo, além da participação na criação do IDORT, também foi presidente 
da CNI (Confederação Nacional da Indústria), da FIESP; mas também foi vice-presidente do Conselho 
Superior da Escola Livre de Sociologia e Política, atestando a importância de habilitar a elite industrial. 
Ver: FERRAZ, Artemis R. Fontana. Op. cit..  Por outro lado, também evidencia a posição estratégica da 
universidade na política social e econômica do país - especialmente o curso de sociologia e política 
- ao ponto de ser controlada de perto pelos personagens de destaque das classes abastadas e pelas 
lideranças nacionais, como era o caso de Roberto Simonsen. 
70 Lourenço Filho, educador e pedagogo paulista, formava em conjunto com Anísio Teixeira e Fernando 
de Azevedo o tripé fundamental da pedagoga da Escola Nova.  
71 Parte desse grupo também participou da criação da primeira da Escola de Sociologia e Política ligada 
a Universidade de São Paulo, em 1934, hoje Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
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Mange e Lourenço Filho que atuaram como consultores do ministro Gustavo Capanema 72 nas 
reformas de 1942 e 1943 (PICHELI, 1997),  quando foi criado, pelo Decreto-lei n. 4.048 73, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e foram promulgadas as leis orgânicas 
do ensino secundário, industrial e comercial (FERRAZ, 2009). 

A participação de Lourenço Filho confirma o grau de envolvimento dos pedagogos reformis-
tas vinculados à Escola Nova na estruturação deste plano de ensino articulado ao projeto 
político-econômico que se impunha naqueles anos. Vínculo este que vinha se estabelecendo 
desde os anos 1930, basta lembrar que Anísio Teixeira foi secretário da educação do mi-
nistério de Capanema, como apontado anteriormente, sendo o principal responsável pela 
inauguração da Universidade do Brasil, em 1935, como veremos mais a frente. 

As circunstâncias do momento pareciam favoráveis aos investimentos em educação e in-
dicavam que a sociedade poderia superar as desconfianças e apoiar a implantação de um 
amplo sistema educacional, apostando no ensino como a única via para alcançar o progres-
so e desenvolvimento, da nação.74 Contudo, apesar da aparente valorização, oposições e 
resistências às proposta em curso ainda se fizeram presentes, baseadas principalmente na 
desconfiança e ceticismo do próprio meio industrial que subestimava a eficácia do trabalho 
nas escolas e, mais ainda, não gostava do investimento necessário no sistema. Isso porque, 
no modelo estabelecido para o SENAI, os custos não eram integramente financiados pelo 
Estado. Trabalhador e industriais tinham - e ainda tem -, cada qual, que dar o seu quinhão 
de contribuição. 

Por outro lado, a despeito das resistências a participação do setor industrial acabou por ultra-
passar a colaboração financeira, entre outros quesitos importantes porque a própria adminis-
tração das escolas ficou a cargo das associações industriais (FERRAZ, 2009) - ou comerciais, 
como no caso do Serviço Social do Comércio (SESC). A relativa desvinculação dessas organiza-
ções com relação ao Estado garantiu uma certa liberdade de ação, concedendo às escolas por 
elas administradas uma margem de proteção quanto às decisões, escolhas ou mudanças de 
rumo impostas pelo governo.75  

Roberto Mange, por sua vez, além de pai de Ernest Mange, sócio de Hélio Duarte, um dos fundadores 
do IDORT, foi também diretor regional do SENAI, desde a sua instalação em São Paulo, em 1942,76 até 
72 Ministro da saúde e educação de Getúlio Vargas de 1934 até o final do período ditatorial do Estado Novo, 
em 1945, quando Vargas cai. Sua atuação foi de extrema importância tendo sido determinante dos rumos 
da educação e da cultura nacional, como se pode verificar em  SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA. Op. 
Cit.
73 O ensino profissional-industrial teve primazia sobre os demais, foi o primeiro a ter sua legislação publi-
cada. Vale ressaltar que o Decreto-lei de criação do SENAI foi realizado oito dias antes de ser publicado o 
Decreto-lei 4.037 que instituía a própria lei orgânica do ensino industrial. Ver: SENAI. De Homens e máqui-
nas: Roberto Mange e a formação profissional. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2012, p. 148. 
74 Vale lembrar que o Ministério da Educação e Saúde foi o primeiro a ser criado, reforçando a impor-
tância assumida pela educação nesse período.  
75 Reforçando esse aspecto, ressaltamos que o ministro Capanema se opôs ao caráter regional e à 
liberdade concedida pela autogestão dos recursos do ensino industrial. Sua posição era favorável à 
centralização pelo governo federal, a quem também a educação profissional deveria se subordinar e 
a cujas decisões deveria se sujeitar. Ver: WEINSTEIN, Bárbara. (Re) formação da classe trabalhadora 
no Brasil. 1920-1964. São Paulo: Cortez: CDAPH-IPHAN, Universidade São Francisco, 2000. 
76 Logo depois da criação do SENAI, seu regimento foi aprovado em julho de 1942 e, em agosto, Rober-
to Mange assumia o departamento regional de São Paulo (SENAI, 1992, p. 60).
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1955, quando faleceu. Suíço de nascimento, o engenheiro formado na Escola Politécnica de Zurique, 
em 1910, foi professor da Escola Politécnica paulista e “pioneiro, no Brasil, no emprego de métodos 
racionais na formação de trabalhadores” (SENAI, 1992, p. 56). Do seu ponto de vista, tais métodos 
associados à melhoria nas relações entre patrão e empregado, eram a forma mais apropriada para 
ampliar a produtividade - e o lucro -, e, ao mesmo tempo, apaziguar conflitos. Tal concepção aproxi-
mava o engenheiro das propostas e estratégias políticas do Estado Varguista, e explicam sua posição 
e participação no governo, notadamente, como se viu, no Ministério de Educação. 

O culto à ciência e o enaltecimento do progresso eram aspectos comuns aos homens do final 
do século XIX e das primeiras décadas do século XX, consequência direta do desenvolvi-
mento técnico e dos resultados expressivos das metodologias empíricas, como já explicado 
no primeiro capítulo. Roberto Mange não fugia a regra, apesar de nele já existir uma certa 
atitude crítica sobre a valorização excessiva da técnica em detrimento da apreciação da indi-
vidualidade e dos aspectos humanos (SENAI, 1991), talvez por estar mais ligado à educação 
do que a prática da engenharia ou da indústria. Fato é que as metodologias racionalistas não 
estavam apenas nas novas formas de organização dos processos produtivos, nas propostas 
arquitetônicas ou nas pedagogias reformistas, elas permeavam todos os aspectos da vida 
humana, fundamentando uma nova forma de encarar a realidade e de ordenar a sociedade 
de forma geral. Não foi diferente com a instituição e organização do SENAI. 

Sob a influência da atuação do IDORT - que espraiou as experiências fundamentadas em me-
todologias racionais de organização do sistema produtivo - e apoiados na experiência bem 
sucedida da criação do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (1934), é que foi 
estruturado o padrão científico usado como modelo de ensino do SENAI. Os primeiros meses 
de funcionamento foram dedicados à organização da instituição e de sua forma de atuação, 
conforme as orientações do relatório abaixo que estabelecia a necessidade de: 

organização de uma estrutura administrativa e técnica capaz de atender ao vasto 
plano de aprendizagem industrial; ao planejamento do funcionamento dos diversos 
órgãos dessa estrutura e dos métodos e programas a serem aplicados nos serviços 
administrativos, nos diversos cursos de aprendizagem industrial; na seleção profis-
sional e pesquisas médicas e no serviço de cadastro e controle (RELATÓRIO SENAI-
-SP, 1942/43 apud SENAI, 1992, p. 61). 

Uma das decisões foi a divisão em dez regiões para facilitar e ordenar a tarefa administra-
tiva e de forma a coligar áreas com produções industriais similares, onde a demanda para o 
ensino, para a preparação profissional, era semelhante, conforme segue: 

•	 1ª região: Piauí, Maranhão e Ceará.

•	 2ª região: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas. 

•	 3ª região: Bahia e Sergipe.

•	 4ª região: Rio de Janeiro e Espírito Santo

•	 5ª região: Minas Gerais

•	 6ª região: São Paulo
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•	 7ª região: Paraná e Santa Catarina

•	 8ª região: Rio Grande do Sul

•	 9ª região: Amazonas, Pará e os territórios de Amapá e Acre.

•	 10ª região: Mato Grosso, Goiás e Rondônia  
(SENAI, 2012, p. 150).

Com a experiência de educador na Politécnica e no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo - 
onde também sua passagem foi marcante - Mange estruturou o ensino industrial sobre três 
pilares fundamentais: 

1. Divisão Administrativa, como o próprio nome indica, era responsável pelas ques-
tões financeiras, compras, locação dos espaços para as escolas, etc.; 

2. Divisão de Ensino, estrutura central da organização, cuidava da determinação 
dos cursos - a partir das demandas das indústrias -, da formação de pessoal, da 
pedagogia e do material didático, etc.;

3. Divisão de Recursos Humanos, que naqueles primeiros anos era chamada de 
Divisão de Seleção e Orientação Profissional (SENAI, 1992, p. 61). 

A prioridade na instalação das escolas SENAI era atender centros industriais já existentes, 
para suprir suas demandas por mão de obra qualificada mas, apesar das diferenças entre 
as regiões atendidas, o programa de formação guardava aspectos comuns: aprendizagem de 
menores, treinamento e aperfeiçoamento de adultos, aperfeiçoamento dos quadros de super-
visores e gerentes, formação de técnicos e auxiliares de nível médio, promoção profissional 
e social do industriário (SENAI, 1967, p. 12). 

Nos primeiros anos de existência do SENAI, para enfrentar as exigências urgentes das in-
dústrias nacionais, em crescimento acelerado estimulado pela Segunda Guerra Mundial, Ro-
berto Mange propôs a instalação de cursos de emergência. Um dos maiores desafios iniciais 
encarados nesse período foi a formação de um quadro docente composto por profissionais 
qualificados para fazer frente ao desafio. Sua preocupação ultrapassava o compromisso em 
responder com qualidade e rapidez às necessidades urgentes do país, dadas pelas alterações 
estruturais profundas impostas pelos conflitos bélicos em escala global. Afinal, Roberto 
Mange sabia que também estava em jogo a credibilidade da proposta do SENAI e a confian-
ça da sociedade sobre a importância e validade do ensino profissional. Na falta de pessoal 
técnico com as competências exigidas, foi organizado o “Curso de Iniciação em Ensino 
Industrial para Técnicos do SENAI”.77 De natureza intensiva e didática, o curso formou os 
primeiros quadros docentes e técnicos do SENAI, incluindo os primeiros diretores de Depar-
tamentos Regionais e Chefes de Divisão de outros estados do Brasil (SENAI, 2012, p. 155). 

77 A instituição também promoveria viagens de estudo e estágios no exterior, ou até mesmo pelo ter-
ritório nacional para a qualificação dos professores (SENAI-DN, 2002). 
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Treinamento o mais completo possível. 
Professores de matérias teóricas fazendo 
estágio em uma oficina. Fonte: SENAI, 
2012, p. 151

Curso para os quadros do SENAI. Fonte: SENAI, 2012, p. 158.

Cursos de emergência foram 
realizados nos primeiros anos 
do SENAI para atender as 
necessidades urgentes da 
indústria brasileira. Aula teórica 
do curso de emergência para 
torneiros, em 1944 Fonte: SE-
NAI, 1992, p. 63. 
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3.2. Aspectos pedagógicos do sistema
A seleção dos alunos deveria ser muito criteriosa, pois era considerada um fator determi-
nante do sucesso de todo o processo, já que, segundo Mange, a qualidade dos candidatos 
impactava na eficiência e nos resultados do processo de aprendizagem. Em suas palavras: 

Esse processo seletivo não tem somente a finalidade de excluir aqueles cujos co-
nhecimentos e aptidões são insuficientes para permitir que frequentem um curso 
com alguma eficiência, mas fornece bases seguras quanto ao nível em que devem 
ser mantidos os cursos para atender a uma situação de fato, muitas vezes incompa-
tível com as exigências elaboradas em gabinete (RELATÓRIO SENAI-SP, 1943 apud 
SENAI, 2012, p. 156). 

Em uma conferência proferida em 1943 sobre a “razão de ser” do SENAI, Mange distinguiu 
os “Cursos Rápidos”, destinados a formar novos operários, dos “Cursos de Aperfeiçoamento”, 
que pretendiam ampliar a habilitação do operário qualificado. Essa divisão se impunha, para 
o professor-engenheiro, porque a formação profissional completa não deveria ser destinada 
a todo o contingente trabalhador, apenas àquele considerado “qualificado” (SENAI, 2012, 
p.156). Essa diferenciação entre as posições no processo produtivo feita por Mange, atraves-
sava o fundamento da habilitação técnica e indicava a realização de uma distinção social, 
ação que reforça os interesses diferenciados de ensino para cada um dos diversos segmentos 
sociais, já apontados anteriormente. Além disso, revela a extrema consonância com os fun-
damentos racionais de organização do sistema produtivo, nos quais a otimização do trabalho 
fundamentava-se em um número elevado de divisões das tarefas - diminuindo a demanda 
quantitativa e qualitativa da função, e evitando que o operário tivesse conhecimento do 
processo produtivo como um todo - diferenciando os trabalhadores em função de quesitos 
técnicos e sociais que rebatiam na estratificação hierárquica de cargos e salários. 

O Decreto-lei 5.091 de 1943 definia o conceito de aprendiz, “um trabalhador maior de catorze 
anos e menor de dezoito, sujeito a formação metódica do ofício em que exerça sua atividade” 
(DECRETO-LEI 5091 apud  SENAI-DN, 2002, cap. 2, p. 6). Ao focar nessa faixa etária e exigir o 
curso primário completo, a lei atendia aos objetivos políticos de não só habilitar o profissional 
como também formar aquele cidadão considerado adequado ao estilo de vida de sociedade con-
temporânea industrializada. Entretanto, o critério seletivo - procurando também atender os 
parâmetros de Roberto Mange acima mencionados -  acabou potencializando uma questão que 
ficou conhecida no SENAI como hiato nocivo. A população de baixa renda, público alvo do en-
sino industrial, dificilmente ultrapassava o curso primário que, com as dificuldades impostas 
pelos aspectos financeiros, concluíam em torno dos 10 anos de idade. O período entre a finali-
zação do primário e a idade mínima de acesso aos cursos do SENAI, o jovem ficava desocupado 
ou arrumava pequenos trabalhos e bicos. Para solucionar esse problema - considerado perigoso 
- foram criados cursos vocacionais, nos quais se dava preferência aos trabalhos manuais.   

Em 1945, com apenas três anos, o SENAI havia crescido e conquistado certo reconhecimento social. 
Sua ampliação demandou diversas revisões, especialmente nas comunicações entre seus cerca de 
seiscentos funcionários (SENAI, 2012, p. 161). Foi então criado o “Informativo SENAI”, uma publi-
cação interna, que tinha a função de comunicar aos funcionários sobre as decisões e o andamentos 
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dos trabalhos das divisões.78 Esses primeiros anos também tinham sido marcados pelos “Cursos 
Rápidos de Formação e Aperfeiçoamento” e pelas instalações provisórias de praticamente todas 
as suas unidades escolares. Eram edificações alugadas ou emprestadas, algumas poucas objeto de 
ajustes e adaptações, mas a maioria pouco apropriada para os programas de ensino.

Concluída a organização mais efe-
tiva dos cursos e a elaboração das 
séries metódicas, bem como a de-
finição mais precisa dos critérios 
de ensino, promoção e seleção de 
alunos, o programa ganhou con-
torno mais precisos e claros. Nesse 
contexto, o SENAI começou a cons-
truir escolas em terrenos próprios, 
apropriadas ao formato de seus cur-
sos. Os primeiros projetos, além de 
atenderem às exigências do progra-
ma, respondiam a alguns princípios 
fundamentais determinados por 
Roberto Mange. Para o engenheiro, 

o ponto mais importante da escola eram as oficinas, não só do ponto de vista produtivo, 
mas também de divulgação. Assim levando em consideração esse quesito, as mesmas foram 
implantadas, sempre que possível, junto às fachadas do edifício e com grandes caixilhos de 
vidro, como “vitrines através das quais o trabalho dos instrutores e alunos permanecia ao 
alcance da vista de quem quer que passasse na rua” (SENAI, 2012, p. 22). 

78 Esse material foi extremamente útil para nossa pesquisa, uma fonte de informações, dados internos 
e até material iconográfico muito interessante, a qual tivemos acesso através da biblioteca central do 
SENAI.

Edifício no Belenzinho, uma das instalações provisórias do SE-
NAI. Fonte: SENAI, 2012, p. 152. 

Cursos de Aprendizagem eram ofere-
cidos para um número expressivo de 
ofícios, na foto, o curso de tecelagem no 
Belenzinho. Fonte: SENAI, 2012, p. 152. 

Aprendizes de artes gráficas, também no Belenzinho. Fonte: 
SENAI, 2012, p. 152. 
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Alguns desses projetos iniciais fo-
ram realizados pela empresa Severo 
Villares que deu continuidade às 
atividades do Escritório Técnico Ra-
mos de Azevedo. Mange trabalhara 
com Ramos de Azevedo na Escola 
Politécnica e no Liceu de Artes e 
Ofícios durante os anos 1920 (GI-
TAHY, 1986), o que pode ter justifi-
cado a escolha do escritório. Ainda 
como estratégia de posicionamento 
público e de conquista de credibi-
lidade, essas primeiras escolas se 
caracterizavam pela imponência e 
monumentalidade, por uma lingua-

gem arquitetônica de linhas neoclássicas, próxima ao que se convencionou chamar de no-
vecento italiano ou Arquitetura Fascista, alinhada aos princípios acadêmicos de projeto sem 
perder de vistas as necessidades funcionais do novo programa. Eram escolas para convencer 
a sociedade, especialmente os industriais, de sua relevância política e cultural. 

No ano de 1945 a direção do SENAI ace-
lerou as compras de terrenos e as obras 
de unidades escolares, pressionada pela possibilidade de estatização insinuada nas prévias da Constituin-
te, após a queda de Getúlio Vargas. As avaliações da segunda metade da década de 1940 demonstravam 
que, apesar do crescimento expressivo da instituição, a taxa de evasão de 44% era altíssima nos Cursos 
Ordinários e bastante significativa na Formação dos Aprendizes de Ofício, que iria formar a primeira tur-
ma em 1946, com 15% de evasão (SENAI, 2012, p. 165). Esses resultados preocupavam e forçosamente 
levavam à reflexão sobre as escolhas e decisões tomadas. Era visível que a racionalidade imposta à or-
ganização do sistema produtivo não provocava respostas satisfatórias quando aplicada no ensino. Nesse 
sentido, é interessante notar que, apesar de docente, próximo de Fernando de Azevedo e de Lourenço 
Filho, e de ser adepto ao movimento da Escola Nova, Roberto Mange havia dado preferência até esse 
momento às metodologias de trabalho sobre as pedagógicas, como se nota no trecho abaixo: 

Janelas foram projetadas para funcionar como vitrines para o 
público, como na Escola SENAI da Barra Funda. Fonte: SENAI, 
2012, p. 23. 

Escola SENAI Roberto Simonsen, no Brás, em São Paulo. Nos 
dois últimos pavimentos ficavam a administração e direção do 
Departamento Regional de São Paulo. Fonte: SENAI, 1967, p.1. 

O pórtico em colunata que marcava as 
entradas principais tornou-se marca 
característica das escolas SENAI. Unidade 
do Cambuci em fase final de construção. 
Fonte: SENAI, 1992, p. 159. 
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(...) os resultados de aquisição da técnica do trabalho, nos diversos ofícios ensina-
dos nas oficinas de aprendizagem, apresentaram índices satisfatórios de precisão 
e rapidez. Falta porém, ainda, aplicar com rigor o método racional do trabalho nas 
diversas operações, a fim de se ampliar a eficiência da Instituição que, em vista do 
tempo reduzido de permanência dos aprendizes nas oficinas SENAI, deve ser levada 
ao mais alto grau (RELATÓRIO SENAI-SP, 1944 apud SENAI, 2012, p. 161).

Nos anos que se seguiram, diante dos primeiros resultados, o engenheiro propôs revisões e 
mudanças pedagógicas estruturais, aproximando-se da pedagogia escolanovista, as quais re-
percutiriam na arquitetura das escolas. Ainda em 1945, Roberto Mange implantou o Serviço 
Social nas escolas do Departamento Regional: 

as observações feitas, no decorrer destes dois primeiros anos de funcionamento do 
SENAI, levaram este Departamento Regional à convicção absoluta de que, sem um 
Serviço Social especialmente destinado aos aprendizes alunos e que lhes propor-
cione assistência médica e dentária, alimentação e assistência social, mínima será 
a eficiência dos cursos de instrução profissional (RELATÓRIO SENAI-SP, 1944 apud 
SENAI, 2012, p. 161).

O conceito de educação integral, tão caro à Escola Nova, foi outra inovação que Roberto Mange 
tentou colocar em prática no SENAI, guardada algumas diferenças, como ele próprio explica: 

se conjugarmos o preceito de ordem educativa e social, que fundamenta parte da 
atividade do SENAI, com o aspecto técnico profissional da obra que lhe compete 
promover, teremos realizado o que poderá ser denominado de educação integral 
(...). 

Atentemos, por exemplo, para o caso do aprendiz de nossas escolas: se bem que 
menor, ele não deixa de ser um pequeno operário relativamente independente, que 
se comporta dentro da fábrica como o homem que produz e ganha o seu salário. 

Por isso mesmo, o aluno das escolas SENAI é completamente diferente daquele que 
frequenta as demais escolas industriais ou secundárias. 

A assistência social foi um serviço que Roberto Mange instituiu 
ainda nos primeiros anos do SENAI. Fonte: SENAI, 1992, p. 172. 
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Tanto se salienta a personalidade definida do aprendiz na fábrica, como na família 
à qual presta a sua ajuda (...).

Estre tríplice aspecto do aluno, operário e membro de uma certa sociedade deve ser 
cuidadosamente considerado para que se tenha uma ideia real do “tipo” de aluno que 

frequenta as Escolas SENAI (RELATÓRIO SENAI-SP, 1945 apud SENAI, 2012, p. 165). 

Dessa forma, o aprendiz era operário antes de aluno, devendo exercer função remunerada 
alternadamente com os estudos, ou seja, passando seis meses trabalhando na indústria para 
cada 6 meses no SENAI (SENAI, 1967, p. 12). Em seu discurso, é visível também o peso da 
educação moral e cívica. Apostava-se efetivamente na edificação de um braço trabalhador 
nacionalista e conectado ao projeto político, como via de apaziguamento social, como tam-
bém se vê nas palavras do colega de Mange, também fundador do SENAI, Roberto Simonsen:

cultivar o estímulo e o desejo de progredir, fazendo com que o operário veja no pa-
trão e na fábrica, não um adversário e um lugar de constrangimento, mas um aliado 
e um estabelecimento a que deve prender seu destino e dedicar seus esforços. 

(...) a única solução possível é a fundação, por conta do Governo da União (ou dos 
Estados, mediantes subvenção da União), de escolas profissionais, situadas nos 
bairros industriais, divididos por zonas, e na quais ingressariam todos os operários 

em condições, mediante seleção pré-voca-
cional, vocacional ou psicotécnica. (FGV/
CPDOC, Arquivo Gustavo Capanema apud 

SENAI, 2012, p. 143).  

Persistia uma preocupação com uma 
parcela da classe industrial ainda 
reticente, não convicta da necessi-
dade de investimento em uma es-
cola profissionalizante, que Roberto 
Mange procurava sensibilizar. Inde-
pendente desse trabalho de fundo, 
o aluno foi se tornando cada vez o 
centro da proposta do SENAI, com 
a introdução da assistência social e 
a instituição de atividades voltadas 
para a educação moral e cívica. As 
preocupações com os aspectos de 
alimentação, saúde, cultura, ainda 
que estivessem associadas à uma 
estratégia de controle social da clas-

Apesar do foco na formação para o trabalho na indústria, o SE-
NAI oferecia alguns outros cursos de formação. Para mulheres 
as opções eram escassas, na foto, turma de Economia Domésti-
ca, 1946. Fonte: SENAI-DN, 2002, p. 3/3. 

Curso de Economia Doméstica, 1946. Fonte: SENAI-DN, 2002, p. 3/3. 
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se operária, trouxeram benefícios 
efetivos aos trabalhadores, espe-
cialmente considerando que estas 
foram contemporâneas ao advento 
das leis trabalhistas. 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial 
(1945), o sucesso da revolução co-
munista russa - amplificada  pelo 
papel mundial expressivo da União 
Soviética - e a implementação do 
welfare state79 nos países europeus, 
eram fatores que pressionavam 
todos os países capitalistas, mes-
mo aqueles periféricos, como era 
o caso brasileiro, a reconsiderar as 
relações com as classes operárias. O 
final da guerra também trazia desa-
fios para o parque industrial nacio-
nal, uma vez que, com a retomada da 
produção no estrangeiro, os produtos 
importados voltavam a circular no 
comércio, com qualidade superior e 
preço mais atrativo do que o nacio-
nal. Nessas condições, a mão de obra 

Ainda buscando reconhecimento e aceitação, a tática mais uma vez foi de exibição. 
Pela comemoração dos 10 anos do SENAI, foi organizada uma grande apresentação 
para o público, no Estádio do Pacaembu. Na foto, uma demonstração dos aprendizados 
profissionais. Fonte: Informativo SENAI, nº 80, set. 1952, ano VII, p. 6.  

Apresentação para o público, no Estádio do Pacaembu, também 
contou com exibição dos trabalhos socializantes, como a ginásti-
ca rítmica e a fanfarra, saindo na foto.  Fonte: Informativo SENAI, 
nº 80, set. 1952, ano VII, p. 7.  

O desfile dos alunos do SENAI nos VI Jogos Desportivos Operá-
rios, em 1 de maio de 1950, Mais uma das estratégias de exibi-
ção do SENAI para os industriários e para a sociedade. Fonte: 
SENAI-DN, 2002, p. 3/9. 

79 Estado de bem-estar social, que se dá quando o Estado assume a responsabilidade pela saúde total 
da sociedade, incluindo a econômica e política. É sua função garantir a concessão de serviços públicos, 
como os de saúde, educação, transporte;  ainda também deve garantir a proteção da população.
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qualificada e integrada ao projeto po-
lítico se fazia ainda mais necessária. 
Todas essas questões se faziam sentir 
no modelo pedagógico, e as mudanças 
do SENAI refletiam essas novas condi-
ções e demandas.

O interesse de ampliação da capaci-
dade física do operário, de um con-
dicionamento adequado às deman-
das do trabalho industrial, além do 
combate às doenças, dos problemas 
característicos da subnutrição ou 
mesmo da falta de higiene também 
alicerçavam os programas de sociali-
zação do aprendiz. Da mesma forma, 
para a edificação do país moderno 
e industrial como se planejava, de-
veriam fazer parte do processo de 
ensino a ampliação da bagagem cul-
tural das classes operárias, item que 
também foi adicionado ao programa 
das escolas SENAI. Como podemos 
notar, todas essas propostas eram 
correlatas aos conceitos da peda-
gogia da Escola Nova, que já apre-
sentamos anteriormente, e partici-
param não apenas da organização e 
ação concreta da instituição como 
da construção de sua imagem.

Nas primeiras escolas, ainda que não fossem em espaços ade-
quados, os usos sociais foram sendo incorporados ao programa, 
como as aulas de ginástica, foto de 1946. Fonte: SENAI-DN, 
2002, p. 3/2. 

Transporte da alimentação produzida na unidade do Cambuci, 
em 1945, já que a maioria das escolas não haviam sido projetadas 
com cozinha. Fonte: SENAI, 2012, p. 183. 

Nas escolas desprovidas de refeitório, 
onde não era possível servir almoço, os 
alunos recebiam duas merendas diárias. 
Fonte: SENAI, 1992, p. 133. 
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Para fomentar a leitura, além da introdução das bibliotecas, eram realizadas premia-
ções aos leitores mais assíduos das unidades escolares, como na foto de 1953, na sede 
regional Roberto Simonsen. Fonte: SENAI, 2012, p. 183. 

Exame médico, acompanhamento da saú-
de do aluno era parte do programa. Fonte: 
SENAI, 2012, p. 183. 

Pequenos ambulatórios e enfermarias foram planejadas para 
atender necessidade de acompanhamento intensivo de alunos 
enfermos. Na foto, a enfermaria do Internato de Taubaté, 1947. 
Fonte: SENAI, 1992, p. 177. 

A educação integral incluía aspectos mo-
rais e culturais. Fanfarra da escola SENAI 
Roberto Simonsen, foto de 1954. Fonte: 
SENAI, 2012, p. 183.  
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3.3. Uma nova arquitetura para as escolas do SENAI. 
Nos trabalhos que embasaram essa pesquisa (FERRAZ, 2009; ARAÚJO, 2004), há registros 
de que existiam críticas à funcionalidade espacial dos modelos arquitetônicos acadêmicos 
de linguagem neoclássica em vigor até a década de 1950. Tais registros, contudo, não foram 
encontraos em nenhum dos documentos consultados nos arquivos do SENAI. Além disso, a 
pesquisa indicou que se novos usos foram incorporados ao programa, demandando novos 
espaços e configurações mais adequadas, isso não impôs necessariamente uma mudança 

de linguagem. Mesmo os requisitos 
de modernização e de aplicação das 
novas tecnologias e materiais cons-
trutivos não foram determinantes 
para que a instituição aderisse à  
arquitetura moderna. Algo seme-
lhante ao que vimos no desenvol-
vimento das reformas realizadas no 
ensino infantil encampadas pela 

O aperfeiçoamento constante dos fun-
cionários, especialmente nos aspectos 
culturais, fazia-se necessário face às novas 
exigências pedagógicas. Um exemplo das 
ações nesse sentido, em maio de 1951, o 
pintor Samson Flexor realizou a palestra 
“Arte moderna: figurativismo e abstracio-
nismo” na sede do SENAI São Paulo, que 
foi em parte publicada no Informativo 
Senai, n. 64, maio 1953, ano VI.  Fonte: 
SENAI, 2012, p. 186.  

Além dos estágios de formação ou cursos de aperfeiçoamento 
no exterior financiados pela instituição, Roberto Mange estimu-
lava os professores e funcionários que ampliassem sua baga-
gem cultural conhecendo o próprio país. O SENAI patrocinava 
viagens de férias, como esta, de uma turma de professores em 
Salvador, na Bahia.  Fonte: SENAI, 2012, p. 190.  

Foto da oficina da escola Roberto Simonsen. 
Vê-se que as condições de insolação não 
eram ideais, com a luz incidindo diretamente 
sobre bancadas de trabalho e impondo o 
uso de persianas sobre caixilhos basculan-
tes.  Fonte: SENAI, 2012, p. 190.  
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pedagogia da Escola Nova. A sua 
atenção no aluno, assim como as 
exigências de insolação e conforto 
térmico e acústico que passaram 
a orientar a educação profissional 
não implicaram a escolha de uma 
única manifestação arquitetônica, 
ao contrário, foram atendidas sa-
tisfatoriamente por linguagens ar-
quitetônicas diversas.

Como já demonstramos antes, não 
havia uma correspondência direta 
entre pedagogia escolanovista e ar-
quitetura moderna. Basta lembrar 
que durante a gestão de Fernando 

de Azevedo (SENAI, 2012), quando propositor da reforma do ensino no Rio de Janeiro, a ar-
quitetura neocolonial e não a moderna foi escolhida para a edificação das novas escolas. Pela 
relação já citada que mantinha com Azevedo, Mange poderia tender para a mesma opção. Além 
disso, o fato de ser professor da Escola Politécnica e do Liceu de Artes e Ofícios, mantendo 
laços Ramos de Azevedo e seu escritório, confirmariam propensão para as linguagens acadêmi-
cas em detrimento das modernas.80 Tais suposições se confirmam no fato de que ao longo da 
década de 1950, quando novas demandas modificaram o programa e a organização das escolas 
do SENAI, há um volume considerável de escolas com linguagens arquitetônicas que se aproxi-
mam do neoclássico, o que nos nos fazem questionar, inclusive, a efetiva inadequação dessas 
linguagens em relação às exigências funcionais indicadas pela bibliografia. Não há como não 
identificar, contudo, que a partir desse mesmo momento, a arquitetura de matriz acadêmica 
vai cedendo espaço para as proposições modernas. A questão é: como isso se deu?  

Foto de sala de aula teórica da escola Roberto Simonsen - aula 
do curso de formação de instrutores, em 1946 -, nas quais a 
iluminação também não era favorável. A película sobre os vidros 
dos caixilhos basculantes comprova a necessidade de buscar 
alternativas de controle da insolação.  Fonte: SENAI, 2012, p. 190.  

SENAI na Lapa. Fonte: Informativo SENAI, nº 61, fev. 1951, ano VI, p. 4. 

SENAI em Londrina. Fonte: SENAI-DN, 
2002, p. 4/2.

80 Como já demonstramos, eram os anos iniciais das primeiras faculdades de arquitetura inauguradas 
em São Paulo  - do Mackenzie em 1947 e da Universidade de São Paulo em 1948 - tempos de acirradas 
disputas pela conformação e reconhecimento do campo profissional - especialmente com as institui-
ções e organizações de engenheiros, como era o caso aqui - embates que, em geral, também estavam 
ligados às querelas entre as linguagens arquitetônicas.
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Não podemos deixar de lembrar que, desde 1949, Ernest Mange, filho de Roberto Mange e sócio 
de Hélio Duarte, estava junto a este último trabalhando para o Convênio Escolar, realizando 
projetos de escolas com projeto pedagógico escolanovista e em arquitetura moderna que ga-
nharam grande repercussão. Não há como considerarmos coincidência ter sido essa a dupla 
selecionada para realizar o primeiro projeto de escola SENAI segundo os novos parâmetros, a 
escola da Vila Mariana, inaugurada em 1954 (Informativo SENAI, nº 73, fev. 1952, ano VII, p. 

SENAI em Marília. Fonte: Informativo SENAI, nº 82, nov. 1952, 
ano VII, p. 2.

SENAI em Curitiba. 
Fonte: Revista SE-
NAI, nº 74, jan-mar. 
1953, ano IX, p. 26.
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1). Em praticamente nenhum dos materiais localizados no SENAI, era explicitado os autores do 
projeto, o que suscitou um estranhamento, uma vez que a competência e experiência de Hélio 
Duarte e Ernest Mange eram fatores incisivos na fundamentação da mudança, e que concede-
riam maior sustentação e credibilidade à decisão de rever a linguagem arquitetônica, aquela 
altura já reconhecida socialmente como padrão do SENAI. A justificativa mais plausível está na 
intenção de evitar a exposição da relação familiar pai-filho e suscitar dúvidas sobre beneficia-
mento - apesar de ainda não haver a exigência de serem feitos concursos ou licitações -, mas é 
fato que esse vínculo parece-nos ser a explicação mais razoável, e com maior fundamentação, 
da proposta de mudança de rumos na arquitetura das escolas SENAI. 

Outros fatores, contudo, merecem ser mencionados, entre eles a nomeação por Roberto Man-
ge do engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer para a chefia da Divisão de Obras (SENAI, 2012, 
p. 22). O diretor regional criou, em 1950, a Comissão de Planejamento de Escolas e Cursos 
(CPEC), reunindo Bauer com os chefes da Divisão de Ensino, da Seção Técnica, do Serviço 
de Controle e Cadastro, e do Serviço de Divulgação e Documentação (SENAI, 1992, p. 159). 
Pragmático e racionalista, organizou o funcionamento da CPEC de forma sequencial, similar 
a uma linha de produção - como podemos notar no diagrama abaixo -, na qual se partia do 
levantamento das demandas das indústrias, consideradas determinantes na eleição dos cur-
sos, que por sua vez fundamentavam o partido arquitetônico, que deveria ser aprovado pela 
direção antes de seguir para o detalhamento e execução. 

Ainda em 1950, Bauer fez uma viagem para Europa, patrocinada pelo SENAI, para ampliar 
seu conhecimento sobre a arquitetura para escolas profissionais que vinha sendo praticada 
por lá. Do seu ponto de vista, houve inicialmente 

a preocupação, justificável, de chamar a atenção do público e dos industriais para 
a importância da obra educacional que o SENAI vinha realizando, e, conquistando 
sua simpatia, de mostrar-lhes o muito que ainda havia por fazer. 

Diagrama explicativo das etapas e formato de funcionamento da Divisão de Obras. Fonte: Informativo SENAI, 
nº 72, jan. 1952, ano VII, p. 2.
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O objetivo foi atingido, e as escolas SENAI, que atraiam pela grandiosidade de seus 
edifícios, puderam mostrar a todos o trabalho honesto realizado dentro de suas pa-
redes e se impuseram no campo do ensino industrial pelos resultados alcançados na 
vida profissional pelos artífices que receberam suas cartas de ofício (Informativo 

SENAI, nº 73, fev. 1952, ano VII, p. 1). 

Naquele momento, contudo, ele continua,

a preocupação de construir um edifício para nele se localizar uma escola cedeu lu-
gar para a preocupação de se edificar uma escola - a escola para o aluno - que aten-
desse a todos os requisitos da pedagogia atual e fosse capaz de colocar o aprendiz 
num ambiente especialmente preparado para satisfazer os anseios de sua persona-
lidade de menino-homem e despertar nele de modo tão profundo o interesse pelos 
estudos, que êsse mesmo aprendiz sentisse necessidade de fazer qualquer sacrifício 

para completar o seu curso (Informativo SENAI, nº 73, fev. 1952, ano VII, p. 1).81

Foi a partir dessa concepção geral que Falcão Bauer elencou os parâmetros fundamentais das 
novas escolas do SENAI, conforme segue: 

Em resumo, podemos dizer que as novas escolas deverão possuir as seguintes características:

- serem flexíveis, quanto ao crescimento, a fim de atender à evolução da indústria nacional; 
- serem mais atraentes para os alunos, ajustando a sua psicologia de tal maneira 
que eles sintam que a escola SENAI foi construída para êles; 
- possam desempenhar melhor sua função social, isto é, se transformarem após 
as aulas, à noite, aos sábados, aos domingos, num verdadeiro clube operário, que, 
reunindo alunos, corpo docente, famílias, trabalhadores e industriais, crie uma 
situação favorável ao desenvolvimento de um clima de compreensão mútua entre 
os trabalhadores, educadores e patrões; 
- sejam capazes de possibilitar a “educação integral” nos seus mais amplos aspectos; 
- permitam um rendimento mais eficiente do ensino, através de um completo 
entrosamento entre a teoria e a prática, entre o trabalho de professores e instru-
tores, entre a escola e a indústria.  
Para atender a esses objetivos, as escolas terão, além das salas de aulas, oficinas 
e administração, o teatro, o recreio, a sala de projeção, auditório, o salão de bai-
les, a biblioteca, o teatro ao ar livre, a sede da Associação de Alunos e Ex-Alunos, 
o campo de esportes e a piscina.  
E, envolvendo tudo isto, o “clima” de valor estético da arquitetura, com tudo que 
a compõe, como seu colorido, suas formas claras e limpas, despertando no aluno  
todas as suas faculdades, para possibilitar a formação do HOMEM (Informativo 

SENAI, nº 73, fev. 1952, ano VII, p. 3). 

Tais parâmetros foram alinhados com aqueles propalados pelos arquitetos modernos, implicando 
transformações na linguagem, na organização e construção das escolas do SENAI. A produção reali-
zada por Hélio Duarte e Ernest Mange para o SENAI se desenvolve dentro desse contexto de mudaça. 

81 Esse texto seria revisado, alterado seu formato e publicado posteriormente, junto com os desenhos 
e fotos das novas escolas em arquitetura moderna, pelos arquitetos do Convênio que estavam proje-
tando também para o SENAI, na revista Bem Estar, São Paulo, v. 3, nº 5-6, mai-jun, 1960, p.30.
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3. 4. Os projetos de Hélio Duarte e Ernest Mange. 
Como apontado acima, as diretrizes de projeto estavam dadas pela instituição e eram coe-
rentes com as propostas pedagógicas escolanovistas e com as concepções sobre arquitetura 
escolar que Hélio Duarte e Ernest Mange vinham colocando em prática no Convênio Escolar. A 
análise de seus projetos para o SENAI nos permitiram, mais uma vez, perscrutar o imaginário 
projetual e a metodologia de trabalho do arquiteto que, como veremos, não se furtava a repetir 
boas soluções, nem a estudar novas opções para problemas ainda sem um desfecho adequado. 

Como nas escolas realizadas para o Convênio, o alicerce do projeto deveria ser a concepção pedagó-
gica e, por isso, a arquitetura era pensada a partir da escala do aluno. Nesse caso, jovens adolescen-
tes, iniciando a caminhada profissional, para quem a escola deveria ser atrativa, um lugar cativante 
que o motivasse à conclusão do ensino. O melhor aproveitamento da topografia, da morfologia e 
localização do terreno, testado inicialmente nas unidades infantis, também caracterizou os proje-
tos de Duarte e Mange para o SENAI. Dessa experiência, ambos trouxeram o ideal de admitir o uso 
das instalações sociais das escolas pela comunidade, premissa que atendia aos ensejos do SENAI de 
socialização do aprendiz.  Assim, a transparência das oficinas foi mantida como uma orientação de 
projeto, para que ainda funcionassem como vitrines dos processos de formação. 

Ainda aproveitando as experiências pregressas, Duarte e Mange estabelecem que a implantação 
das escolas deveria ser realizada de forma a garantir as melhores condições de insolação e venti-
lação e a permitir  futuras ampliações, afinal, as previsões de crescimento da indústria nacional 
eram otimistas. Nesse sentido, uma outra diretriz de projeto, que embasava a opção pela arqui-
tetura moderna, ganha relevância, a flexibilidade dos espaços. Para tanto, os arquitetos adotam 
a solução de estrutura independente das vedações e divisórias móveis, as quais garantiam grande 
versatilidades às configurações de planta - especialmente das salas de aula - e total liberdade 
para os arranjos internos. Essa questão perpassa a obra de Duarte e seria  o tema de sua tese de 
livre-docência, defendida em 1957 na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro - ainda Capital 
Federal naquele ano - como veremos mais a frente. Interessa agora, analisar um conjunto de es-
colas para verificar como essas soluções se definem e como se estabelecem os referidos diálogos 
entre orientação pedagógica e arquitetônica no âmbito do ensino profissionalizante.

3.4.1. Escola SENAI Anchieta  (1952)
A Escola SENAI Anchieta foi a primeira projetada seguindo as novas orientações (SENAI, 
1992, p. 160), em 1952. No terreno de 6448 m2 no bairro da Vila Mariana em São Paulo, o 
programa da escola foi definido fundamentado nas premissas da educação integral: salas de 
aula e oficinas, administração, biblioteca, cozinha e refeitório, quadra esportiva, piscina e 
pavilhão social, com a assistência social, departamento médico e odontológico e auditório. 
Publicados no Informativo SENAI (nº 73, fev. 1952, ano VII) - junto ao texto de Falcão Bauer, 
mais acima apresentado - alguns desenhos e fotos de maquete de um anteprojeto não execu-
tado, modificado posteriormente pelos autores, permitiram algumas análises interessantes. 

O anteprojeto publicado no material interno guardava semelhanças com alguns pontos dos 
dois estudos realizados para a Escola Parque de Salvador, e com certas soluções aplicadas nas 
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escolas do Convênio Escolar. O projeto executado da escola Anchieta, apesar da semelhança 
na posição dos edifícios prismáticos, difere consideravelmente do estudo publicado no Infor-
mativo SENAI.   O edifício mais alto, com dois níveis, foi implantando no ponto mais alto do 
lote, com salas de aula no segundo pavimento e parte do térreo em planta livre sob pilotis. 
Articulado perpendicularmente, o pavilhão das oficinas tinha pé direito duplo e solução de 
cobertura igual - com seção em formato serrilhado, alternando cobertura de uma água com 
área envidraça vertical para iluminação zenital - a dos edifícios fabris. Conformando outra 
perna de uma planta em formato da letra U, a edificação de usos socializantes era uma 
composição de um volume trapezoidal - do auditório, semelhante aos teatros do Convênio 
Escolar - e a porção de planta retangular, com salas para os serviços de assistência social. 
A implantação organizava uma praça central para os usos recreativos, piscina e quadra de 
esportes, repetindo uma solução pensada para a Escola Parque e efetivada em algumas das 

Foto de satélite mostrando posição atual da escola. À esquerda, a avenida Rubem Berta, na altura do Parque 
do Ibirapuera, e abaixo a avenida Sena Madureira. Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite 
disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 21 jan. 2017

Anteprojeto publi-
cado em material 
de circulação 
interna do SENAI. 
Fonte: Informativo 
SENAI, nº 73, fev. 
1952, ano VII. 
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escolas do Convênio Escolar. 

Nenhuma das edificações foi executada segundo esses estudos, mas o edifício laminar em 
dois pavimentos, com recreio coberto sobre pilotis no térreo é muito similar ao que seria 
projetado para a escola do SENAI de Piracicaba anos depois depois, em 1954. As fachadas 
cegas, inclusive, com detalhe quadrado vazado e a porção fechada da área administrativa 
junto ao acesso lembram este projeto. Em Piracicaba, Duarte e Mange também repetiram a 
articulação perpendicular com o edifício igualmente fabril das oficinas e a implantação dos 
usos socializantes e dos espaços de recreação e educação física na área central do lote. Esses 
pontos em comum demonstram que os sócios testaram efetivamente desenhos e alternativas 
diversas vezes, retrocedendo e avançando no projeto, por vezes consolidando ideias e em 
outras revisando as propostas, mais uma vez expondo como se estruturaram seu imaginário, 
seus referenciais e evidenciando sua metodologia projetual. 

A foto da maquete abaixo foi publicada com a informação do início das obras da escola, 

Perspectiva do estudo preliminar. Notar edifício laminar com parte do pavimento térreo em planta livre sob pilo-
tis, articulado na porção direita com o pavilhão das oficinas. Fonte: Informativo SENAI, nº 73, fev. 1952, ano VII. 

Foto de maquete do segundo anteprojeto, mais próximo do projeto executado. Fonte: Informativo SENAI, nº 
85, fev. 1953, ano VIII. 
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ainda destacando a intenção de inaugurar a unidade durante os festejos de comemoração do 
quarto centenário da cidade, em 1954, mantendo a estratégia de divulgação da instituição 
junto à sociedade, que não havia sido abandonada de fato. O pavilhão das oficinas já estava 
articulado paralelamente ao volume retangular das salas de aula, como ao final seria edifi-
cado. Entretanto, agora faceando a rua ficava o edifício das oficinas, com grandes áreas en-
vidraçadas - as vitrines do trabalho - atendendo às premissas de projeto ditadas pelo SENAI, 
indicadas anteriormente. Mais ao centro do lote, voltadas para as áreas sociais internas, as 
salas de aula e o pátio sob pilotis, com cozinha e refeitório. 

Os dois edifícios laminares se conectavam por passarelas, passagens e pequenas escadas en-
vidraçadas, sobre um jardim central que os separava. Os usos socializantes foram projetados 
em um volume de planta circular e cobertura abobadada - que não seria construído - com-
pondo uma relação de figura-fundo com o edifício laminar, determinando um conjunto em 

Planta do pavimento térreo do projeto executado. Fonte: Bem Estar, nº 5-6 ,1960, p. 13.
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que os diversos usos se distinguiam volumetricamente, partido formal que também tinha 
fundamentado os projetos de Duarte para as escolas do Convênio. 

No projeto executado, a modificação mais sensível foi a implantação do edifício dos usos 
socializantes - praticamente reduzido ao auditório -, articulada perpendicularmente ao con-
junto das oficinas e salas de aula. Uma ocupação em L , que deixou livre a porção noroeste 
do lote para a piscina e quadra de esporte, para as quais se voltaram o pátio sob pilotis,  as 
salas de aula e a circulação e acesso do auditório. O acesso principal foi locado na esquina 

Vista da rua, facha-
da envidraçada do 
pavilhão das ofici-
nas. A esquerda, 
é possível notar o 
aproveitamento da 
topografia do lote, 
o edifício ganha 
mais um pavimento 
na parte inferior, 
onde hoje funciona 
a biblioteca. Fonte: 
SENAI, 1967, p. 32. 

Vista do acesso principal na época da inauguração, protegido sob a cobertura no 
encontro perpendicular dos volumes, a esquerda, pavilhão das oficinas, a direita, área 
administrativa. Fonte: Informativo SENAI, nº 96, jan. 1954, ano IX, p. 4. 

Corte esquemático dos volumes das oficinas e das salas de aula, mostrando o recreio coberto na área sob 
pilotis, que se ligava diretamente aos espaços livres, com quadra poliesportiva e piscina. Fonte: Bem Estar, nº 
5-6 ,1960, p. 13.
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direita e abaixo do lote, a entrada era realizada por uma marquise que encaminhava ao sa-
guão de acolhimento, junto à administração, em composição similar aos projetos das escolas 
projetadas por Duarte para o Convênio Escolar.  

O pavilhão das oficinas volta-se para rua em fachada envidraçada, grandes caixilhos que con-
cediam a transparência desejada pela instituição. Com pé direito duplo, comunicavam-se vi-
sualmente com a circulação das salas de aula no pavimento superior do segundo bloco. Tal 
solução atendia à orientação pedagógico do SENAI  de aprender fazendo, o que exigia que 
o aluno tivesse ampla visão de todas as etapas produtivas. Mas a solução dada aponta uma 
compreensão ainda mais ampla e profunda das etapas do processo de aprendizado, ao enten-

Foto aérea nos anos 1960, é possível verificar a implantação final. Os dois grandes volumes laminares articula-
dos com passagens cobertas sobre o jardim e soluções de cobertura diferentes: salas de aula com inclinação 
de uma água de telha ondulada de fibrocimento, e oficinas com seção transversal em forma de serra, dois 
grande sheds longitudinais para iluminação zenital. À direita, vê-se o volume do auditório e outra pequena 
edificação, ligando auditório aos demais edifícios, com as salas dos serviços de assistência social e médica, 
hoje ocupados com sala para professores, depósitos e funções afins. É entre o bloco maior e esse pequeno 
volume que hoje é realizado o acesso principal de alunos. Fonte: SENAI, 1992, p. 161. 

Foto do pavilhão da oficinas, notar o shed 
longitudinal para iluminação zenital e 
fachada para rua totalmente envidraçada. 
Fonte: SENAI, 1992, p. 161. 
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der que teoria e prática não deveriam ser pensadas separadamente - e portanto, também não 
deveriam estar apartadas fisicamente - já que estruturavam conjuntamente a metodologia de 
ensino, ambas indispensáveis e interdependentes, como duas partes de um todo indivisível. 

A escola se encontra bem conservada e seus aspectos externos ainda se mantém próximos ao 
que foi projetado originalmente, mas há sensíveis modificações internas, várias relacionadas 
às exigências de acessibilidade e atendimento à legislação de combate a incêndio. Há mu-

Passagens protegidas entre a circulação em mezanino das oficinas 
- a direita - e o edifício de salas de aula  - a esquerda. Notar jardim 
entre os edifícios, interrompido pelas escadas que ligam oficina e 
refeitório sob pilotis. Fonte: Revista SENAI, nº 78 ,1954, p. 18. 

Foto do jardim entre os blocos e do 
refeitório . Notar estrutura independente, 
fachadas e pilares revestidos por pasti-
lha de vidro. O refeitório era totalmente 
aberto para o jardim interno, e recebia 
caixilhos de vidro na face voltada para 
área recreativa. Fonte: SENAI, 1967, p. 33.

A realização da piscina chegou a ficar em risco, mas foi concluída depois da inauguração. Na foto, notar que os 
caixilhos do refeitório não chegavam ao teto, reforçando o caráter exclusivo de vedação da fachada e criando 
interesse sobre o sistema estrutural. Fonte: SENAI, 1967, p. 33.



209

danças também relativas às demandas de lógica, especialmente da passagem de cabeamento 
e tubulação do sistema de refrigeração, indispensáveis para o funcionamento e manutenção 
do maquinário de uma escola de mecatrônica. Segundo seu diretor, foi feita há alguns anos 

Fachada atual, a esquerda antigo pavilhão das oficinas, ao centro 
antigo acesso principal, a direita, secretaria e acesso atual de 
alunos. Fonte: Foto da autora, julho/2016. 

Fachada atual do antigo pavilhão das oficinas, foram mantidos o 
shed e a dimensão dos caixilhos, apesar de estes terem sido subs-
tituídos por modelos atuais. Fonte: Foto da autora, julho/2016. 

Antigo acesso, hoje serve apenas para di-
retoria e visitante e se dá por um pequeno 
portão a direita. Fonte: Foto da autora, ju-
lho/2016. 

Atual acesso de alunos recebeu cobertura 
sobre pergolado original, que ficava sobre 
área ajardinada. Fonte: Foto da autora, 
julho/2016. 

Antigo pavilhão das oficinas foi dividido em salas de aula e pe-
quena oficinas por divisórias móveis. A tubulação, cabeamento, 
toda a lógica foi resolvida pelo teto, com forro em painéis grade-
ados de aço. Piso original de tacos de madeira foi substituído por 
granilite cinza claro. Fonte: Foto da autora, julho/2016. 

Novas salas do antigo pavilhão de oficinas. 
Salas voltadas para a rua já, onde o pé 
direito era menor, mantiveram shed e di-
mensões da caixilharia, hoje protegidas por 
persiana para preservação de maquinário. 
Fonte: Foto da autora, julho/2016. 
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Trecho do antigo pavilhão de oficinas voltado para o bloco de salas de aula, foram divididos em pequenos 
laboratórios e oficinas, mantiveram a ligação visual com a circulação para o edifício salas de aula. Fonte: Com-
posição de fotos da autora, julho/2016. 

Circulação do pavimento das salas de aula hoje totalmente vedado 
por caixilhos. A direita, antigo pavilhão das oficinas, ficam as peque-
nas oficinas e laboratórios. Fonte: Foto da autora, julho/2016. 

Vista de cima da oficina, notar shed de ilu-
minação. Fonte: Foto da autora, julho/2016. 

Salas de aula tem cobertura em uma água, telha ondulada de fibrocimento. A planta livre foi mantida e as 
salas tem dimensões variáveis, determinadas por divisórias móveis, atendem plenamente a premissa de flexi-
bilidade, exigida pela instituição. Receberam forro de gesso com luminárias embutidas e são refrigeradas para 
manutenção do equipamento. À esquerda, passarelas, jardim intermediário e circulação junto das oficinas. 
Fonte: Foto da autora, julho/2016. 



211

Passagem coberta e 
jardim intermediá-
rio. As escadas que 
interligam os blocos 
são cobertas pelas 
passarelas do pavi-
mento das salas de 
aula. À esquerda, 
antigo pavilhão das 
oficinas, à direita, o 
refeitório. O jardim 
faz às vezes de ta-
lude, suavizando a 
diferença de cotas 
entre os edifícios e 
evitando um gran-
de muro de arrimo. 
Fonte: Foto da au-
tora, julho/2016. 

Refeitório foi 
totalmente vedado 
em ambos os lados 
por meia altura de 
alvenaria e grande 
caixilhos, basculan-
tes em sua porção 
mais alta. Fonte: 
Foto da autora, 
julho/2016. 

Áreas recreativas vistas do refeitório. Na extrema direita - não visível na foto - fica o atual acesso de alunos. 
Fonte: Composição de fotos da autora, julho/2016. 
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A esquerda, o auditório. Abaixo dele, aproveitando o desnível, todo um pavimento de serviços. A estátua de 
Anchieta, à direita, originalmente ficava no pátio coberto. Fonte: Composição de fotos da autora, julho/2016. 

Auditório mantém estrutura independen-
te e piso de tacos originais. Fonte: Foto 
da autora, julho/2016. 

Pavimento de serviços de manutenção abaixo do auditório, na cota da rua posterior. À esquerda, casa de 
máquinas da piscina. Fonte: Composição de fotos da autora, julho/2016. 

Acesso atual de alunos, à esquerda sala 
de professores, almoxarifado e auditório, 
à direita administração e acesso às salas 
de aula e oficinas. Fonte: Foto da autora, 
julho/2016. 
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uma reforma para recuperar diversos aspectos do projeto original, que haviam sido desca-
racterizados por distintas intervenções ao longo dos anos, mas a integração entre os espaços 
didáticos - oficinas e salas de aula teóricas -, não se manteve, como veremos.

3.4.2. Internato de Campinas (1952)
Campinas já tinha uma unidade do SENAI em funcionamento, construída no final da década 
de 1940, em linguagem neoclássica. Em 1952, foi encomendado projeto de novas edifica-
ções82 para a ampliação do programa, incluindo os novos usos de acordo com as diretrizes 
da instituição. A publicação de fotos e desenhos técnicos na revista Acrópole (n. 157, 1955, 
p. 219-220) entretanto, apontam diferenças entre os edifícios construídos e as plantas 
apresentadas. Divergências estas reforçadas por uma foto aérea do lote durante os estágios 
iniciais das obras, localizada na revista SENAI (n. 61 ago. 1950, ano VI p. 63).

Na planta do térreo, um volume laminar paralelo à rua tinha dois pavimentos. No rés do 
chão, o acesso principal dividia a planta retangular do volume: do lado esquerdo, biblioteca, 
refeitório e cozinha; da portaria, diretoria, assistência social e enfermaria, a sua direita. 

Foto de satélite. A localização das duas escolas - que ficam no mesmo lote - está destacada na imagem. A es-
cola mais à direita, está onde antes ficava o internato. Na imagem destaca-se o estádio Moisés Lucarelli. Fonte: 
modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 21 
jan. 2017

82 Não localizamos plantas ou materiais significativos sobre o internato na biblioteca central do SENAI 
e, ao buscar registros ou fotos de satélite, no endereço indicado nos desenhos publicados na revista 
Acrópole (n. 157, 1955, p. 219-220), nos deparamos com duas escolas em estilo neoclássico no mesmo 
terreno. Eram muitas as alternativas que poderiam explicar esse fato, mas em conversa com uma 
antiga funcionária do SENAI - que não quis ser identificada - ela nos informou que o internato foi de-
molido tempos depois, porque o ideal de educação integral e socializadora não avançou, retrocedeu 
inclusive. Em seu lugar foi edificado um segundo edifício escolar, no antigo padrão arquitetônico, o 
que explicava presença de duas escolas semelhantes no mesmo lote e a impossibilidade de localizar 
o edifício do internato.
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Planta do pavimento térreo. Ambientes: 1. Acesso, 2. Biblioteca, 3. Refeitório, 4. Cozinha, 5. Diretoria, enferma-
ria e assistência social, 6. Recreio coberto, 7. Serviços e sanitários , 8. Piscina. Fonte: Modificada pela autora a 
partir de Acrópole n. 157, 1955, p. 219. 

Foto das obras do internato (3) e do pavilhão social (2), aces-
sados pela Rua da Abolição. A escola existente ficava aos fun-
dos, de frente para outra Avenida da Saudade. Fonte: Revista 
Senai, n. 61 ago. 1950, ano VI p. 63. 
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Planta do pavimento superior.Ambientes: 1. Dormitório coletivo, 2. Sanitários, vestiários e rouparia, 3. Auditó-
rio, 4. Anfiteatro. Fonte: Modificado pela autora a partir de Acrópole, n. 157, 1955, p. 219. 
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Articulado perpendicularmente, outro braço do edifício, de planta retangular também com 
dois pavimentos, tinha térreo livre sob pilotis, funcionando como área recreativa coberta no 
prolongamento do hall de entrada, e se relacionava diretamente com a piscina, em área livre 
conformada pela implantação do edifício de planta com desenho similar a letra T.  

O dormitório coletivo ficava no pavimento superior, sobre a porção voltada para a rua. A circu-
lação vertical, uma escada helicoidal, ficava na junção dos dois volumes laminares, e separava 
dormitório coletivo dos sanitários e rouparia, que ficavam no nível acima do pátio coberto. 

Na porção mais alta do lote, um terceiro volume abrigada os usos socializantes, auditório e palco, 
que também servia a um anfiteatro ao ar livre. O auditório tinha fachada principal, sudoeste, 

Primeiro plano o volume voltado para rua, com cozinha e refeitório no térreo e dor-
mitório coletivo no pavimento superior. À esquerda, vê-se o outro braço do conjunto, 
perpendicular ao primeiro, onde ficavam pátio de recreação sob pilotis e sanitários no 
andar acima. Fonte: Acrópole, n. 157, 1955, p. 175. 

Vista do bloco dos 
sanitários e espaço 
de recreação 
coberto. À direita é 
possível visualizar 
a escada helicoidal 
que ficava articula-
ção dos volumes e 
realiza a circulação 
vertical para o pavi-
mento dos dormi-
tórios e sanitários 
do internato. Fonte: 
Acrópole, n. 157, 
1955, p. 220. 
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para a rua de cima, divergindo da foto de obra, onde nessa porção estava edificada a escola. 
A comparação entre essas plantas e as fotos publicadas pelos autores na revista especializada 
Acrópole e o registro aéreo divulgado no material interno da instituição, indicam que o auditório 
não foi realizado e que a implantação dos volumes do internato não foram realizadas exatamente 
como nos desenhos publicados,  bem como a piscina não parece ter sido construída. 

O aspecto mais interessante desse projeto estava na solução estrutural, não só pelos resulta-
dos, mas também para nosso interesse de verificar a metodologia de trabalho do arquiteto. 

O desenho do mobiliário do dormitório é resultado dos estudos realizados para o projeto da Escola Parque. A 
ideia era suavizar o aspecto de dormitório coletivo, criando pequenos ambientes individuais, em uma disposição 
mais agradável do que aquelas proporcionadas por beliches. O caixilho - de madeira - tinha uma área em palhe-
tas que permitiam a ventilação constante, e trecho de folhas de correr.   Fonte: Acrópole, n. 157, 1955, p. 220. 

A edificação foi modulada e a vedação de 
ambas as faces longitudinais foi resolvida 
com caixilhos em madeira, meia altura 
em veneziana - que permitiam ventilação 
constante - alternadamente com placas de 
fibrocimento opacas. A parte superior com 
janelas em fita, concediam uma leveza ao 
volume. Fonte: Acrópole, n. 157, 1955, p. 220. 
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Isso porque o sistema estrutural testado no internato ainda seria melhorado e reutilizado 
em outras edificações projetadas pela dupla e, por fim, porque também seria parte do tema 
da tese de livre docência de Hélio Duarte. O programa, dormitórios, pedia uma solução com 
número de pilares reduzido, possibilitando uma planta livre para diversas formas de organi-
zação do espaço, dadas pela disposição do mobiliário, e liberando a fachada para o melhor 
controle das questões de insolação e ventilação. 

A solução encontrada foi a disposição de apoios centrais únicos, em concreto armado. Assim 
o sistema eleito liberava planta e fachada para as mais diversas composições, atendendo à 
exigência de flexibilidade, conforme solicitado pela instituição. A laje ganhava maior es-
pessura junto aos pilares, dispensando o capitel, e as vigas acompanhavam essa moderada 
inclinação - dada pela ampliação da espessura da laje junto aos apoios centrais -,  definindo 
um perfil de cobertura como uma suave asa de borboleta. 

Além da flexibilidade da edificação e da liberdade plástica para tratamento das fachadas, a 

Edifício do internato ainda em obra, onde 
testaram o sistema estrutural com pilar 
central, semelhante a uma árvore quando 
olhado em corte. Notar aumento da espes-
sura da laje na região próxima aos apoios, 
solução que permitia a ausência de capitel 
nos pilares. Fonte: Revista Senai, n.74, jan. 
mar. 1953, ano IX p. 45

Corte esquemático do conjunto, mostrando o sistema estrutural, solucionado com pilares centrais, laje de 
espessura variável, mais espessa na porção central, junto aos apoios. As vigas seguiam a inclinação da laje, 
assim como a solução de cobertura em uma suave asa de borboleta. As venezianas da fachada, que ocupa-
vam a primeira meia altura da vedação, estimulavam a ventilação cruzada por meio uma abertura longitudinal 
na porção central junto à cobertura, através do efeito chaminé promovendo a troca constante do ar.  Fonte: 
Acrópole, n. 197, 1955, p. 220
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proposta concentrava tubulações 83 e reduzia número de fundações, racionalizando a obra e 
diminuindo sensivelmente os custos de sua realização. 

3.4.3. Escola Técnica Têxtil Francisco Matarazzo - SENAI (1952)

83 Não há detalhamento do projeto nos desenhos localizados, mas tudo indica que usavam o vazio 
entre as vigotas para a passagem da tubulação.

Escola SENAI Têxtil destacada em rosa, junto à linha do trem (à direita). Em verde, a Escola SENAI Roberto 
Simonsen, a primeira em São Paulo. Mais à esquerda, o Parque Dom Pedro, rio Tamanduateí e Avenida do 
Estado. Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> 
Acessado em: 21 jan. 2017

Anteprojeto, plan-
ta do pavimento 
térreo. Ambientes: 
1. Recreio coberto 
e refeitório, 2. Re-
creio descoberto, 
3. Oficinas. Fonte: 
Modificado pela 
autoria a partir de   
Acrópole, n. 241, 
1958, p. 11. 
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O projeto de 1952 para a escola têxtil difere consideravelmente das demais escolas SENAI, 
por ter adotado partido mais vertical que as demais, imposto pelo extenso programa e as 
condições do lote. Localizado entre a linha férrea e a primeira escola SENAI de São Paulo, a 
Roberto Simonsen - já apresentada anteriormente - o terreno tinha 7370 m2 e a escola foi 
inaugurada somente em 1958, com metragem construída total de 19.395 m2.  

O partido propunha a distribuição do programa em três edifícios, e como nos outros projetos 
de Duarte, os volumes eram articulados por passarelas e escadas protegidas, funcionando 
como um conjunto unitário. Em planta se aproximava do desenho da letra U, configurando 

Perspectiva da 
fachada para a rua 
junto à ferrovia, 
onde foi proposto 
o acesso principal. 
Fonte: Informativo 
SENAI, nº 73, fev. 
1952, ano VII, p. 4. 

Ainda em obras, vê-
-se o bloco de ofici-
nas e o auditório no 
último pavimento. 
Fonte: Acrópole, n. 
157, 1955, p. 220. 

um espaço central - outra característica que se repete em diversos projetos para escolas do 
arquiteto -, um pátio ajardinado com áreas de recreação e quadra para prática de esportes. O 
refeitório e recreio coberto ficavam sob pilotis, e os demais itens do programa socializante, 
e se relacionavam diretamente com o pátio central, replicando mais uma solução usual nas 
escolas de Hélio Duarte. 

O edifício maior, com oito pavimentos de oficinas, tem planta livre de projeção retangular, 
estrutura em concreto armado, duas linhas longitudinais de apoios, com laterais em balan-
ço. As vigas transversais diminuem em altura, nos balanços, conforme se aproximam das 
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fachadas envidraçadas - caixilhos de piso a teto - não sendo visíveis pelo exterior e promo-
vendo uma sensação de leveza apesar da dimensão expressiva do bloco. No topo do edifício 
de oficinas, foi locado o auditório, com uma solução plástica que o destaca dos demais volu-
mes prismáticos regulares do conjunto edificado, uma volumetria determinada pelo desenho 
da cobertura: telhado em uma água para a plateia, com a queda no sentido do palco, até 
alcançar o pé direito mínimo, onde um apoio conjugava-o com uma cobertura abobadada. 

As fachadas envidraçadas do bloco de oficinas, com orientação sudeste-noroeste, induziam 
a ventilação cruzada e insolação por ambos os lados. No pavimento térreo do edifício de ofi-
cinas, os usos administrativos - em nível único - ocupavam a faixa entre o bloco e a divisa, 
prolongando o pavimento térreo deste edifício até o limite do lote. A cobertura desse espaço 

Maquete do an-
teprojeto de 1952. 
Fonte: Informativo 
SENAI, nº 73, fev. 
1952, ano VII, p. 5. 

Corte esquemático 
do anteprojeto 
para escola têxtil. 
Fonte: Acrópole, n. 
241, 1958, p. 12.
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foi resolvida com grandes sheds para iluminação e ventilação, solução encontrada para ga-
rantir o conforto e salubridade das salas. Todos os edifícios tinham planta livre, garantindo 
flexibilidade ao espaço interno, como demais projetos para o SENAI, atendendo às premissas 
de projeto impostas pela instituição. O acesso principal foi projetado junto à ferrovia que, na 
previsão dos arquitetos, seria um local de grande visibilidade e movimentação. Entretanto, o 
acesso é realizado pelo outro lado do lote, na rua mais tranquila e próxima à escola Roberto 
Simonsen, que fica na quadra em frente.

O edifício laminar mais baixo, paralelo ao prédio das oficinas, também tinha planta livre 
com sistema estrutural similar, conjunto de pilares e vigas em concreto armado, dispostos 
aos pares no sentido longitudinal.  Com térreo livre, sob pilotis, os três pavimentos superio-
res acolhiam as salas de aula. Implantado em cota inferior ao bloco de oficinas, o edifício de 
salas de aula se liga, através de passarelas envidraçadas e cobertas - passando sobre o pátio 
central ajardinado -, ao volume da circulação vertical e sanitários, a meia distância entre 
os dois blocos de ensino. A torre de circulação repete a solução das escolas projetadas por 
Duarte para o Convênio, reduzindo o número de prumadas hidráulicas, concentrando sani-
tários junto às caixas de elevadores e escadas, formando um conjunto rígido que colabora 
com o sistema estrutural. Ao contrário da solução dada na Escola Anchieta, aqui, a ligação 
entre oficinas e salas de aula era muito sutil, provocada no imaginário pela visibilidade das 

Planta do tipo do primeiro ao terceiro pavimento. Fonte: Informativo SENAI, nº 73, fev. 1952, ano VII, p. 5. 
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fachadas e ligações envidraças, mas distanciada efetivamente pelos edifícios apartados. A 
circulação vertical foi implantada a meio nível dos pavimentos das oficinas, mas coinciden-
tes com as cotas dos andares de salas de aula, de forma que cada pavimento do bloco de 
aulas teóricas se comunicava com dois níveis diferentes do edifício de oficinas. A caixa de 
escadas, entre a torre de circulação vertical e bloco de oficinas, tinha fachadas em panos de 
vidro, mais uma vez garantindo leveza e promovendo um jogo de massas interessantes que 
dava movimento às elevações do conjunto edificado. 

O projeto dessa escola ganhou muita visibilidade, além das usuais publicações nos informati-
vos e revistas internas, e nas publicações especializadas (Acrópole e Habitat), o SENAI apresen-
tou desenhos e maquete desse projeto em uma feira especializada de escolas profissionalizan-
tes em Lauzanne, na Suíça, concedendo projeção internacional aos seus autores. Essa é uma 
das poucas publicações em que os nomes de Ernest Mange e Hélio Duarte são divulgados nos 

Vista das escadas e de trecho da fachada do bloco de oficinas. 
Fonte: SENAI, 1967, p. 23. 

Caixa da circulação vertical, passarelas 
e escadas envidraçadas, vistas do pátio 
central. Fonte: Acrópole, n. 241, 1958, p. 11. 

No final da década de 1960, o conjunto 
passou por uma ampliação e ganhou 
mais um bloco com o mesmo número de 
pavimentos do que o do edifício de ofici-
nas, ao lado do qual foi implantado. Este 
edifício novo se conecta no último nível, 
andar do auditório, por uma passarela 
descoberta em estrutura metálica. Fonte: 
SENAI, 1967, p. 23. 
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materiais do SENAI, reforçando os 
apontamentos feitos anteriormente 
sobre o peso das relações sociais en-
volvidas na escolha da dupla e da 
linguagem arquitetônica para a re-
alização dos projetos, como também 
comprovam o potencial da realiza-
ção desses projetos nas disputas en-
volvidas na conformação do campo 
profissional, já discutidas anterior-
mente. 

Apesar do sucesso obtido, o projeto 
da escola não foi feliz no atendimento 
a esse programa específico e, menos 

ainda, às diretrizes definidas pelo SENAI para seus edifícios escolares. Em visita à escola, conversa-
mos com diversos funcionários e levantamos que, pouco tempo depois da inauguração, a escola já 
não respondia bem às exigências do curso. O edifício vertical se mostrou inadequado ao maquinário 
da indústria têxtil, geralmente com dimensões e peso expressivos, o que impedia que fossem leva-

Registro da exposição do projeto da escola têxtil na feira em Lau-
zanne. Fonte: Informativo SENAI, nº 90, jul. 1953, ano VIII, p. 2. 

Vista atual do conjunto edificado da escola. Notar volume verti-
cal acoplado à fachada cega do edifício de oficinas, referente ao 
elevador para portadores de necessidades especiais. Observar 
vedação em alvenaria na primeira altura dos pavimentos para 
atender legislação de incêndio. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

Sala da parte administrativa que hoje 
funciona no primeiro pavimento do bloco 
de oficinas. Observar viga em balanço dos 
pórticos estruturais, que vai diminuindo 
de seção ao aproximar-se da fachada. 
Fonte: Foto da autora, jul. 2016. Vista da ferrovia, notar novo bloco construído na lateral esquerda e 

passarela de conexão com edifício de oficinas, o maior volume do 
conjunto, hoje com escadas totalmente enclausuradas por alvenaria de 
blocos de concreto. Fonte: Composição de fotos da autora, jul. 2016. 
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dos para os pavimentos superiores do edifício de oficinas pelo elevador de serviço, mesmo sendo 
esse de bom tamanho. Por isso, foram construídos galpões no antigo espaço de recreação, no pátio 
central, nos quais funcionaram essas oficinas, até a mudança da escola para um edifício no bairro 
do Cambuci em 1981. 

Os edifícios do projeto original, após a mudança da escola para o Cambuci, serviram de arquivo 
e depósito até 2002, quando, vendo frustrados os planos de adquirir ou construir outra edifi-
cação mais adequada ao maquinário da indústria têxtil, foi iniciada uma reforma. Os galpões 
foram derrubados e as modificações exigidas pela legislação de acessibilidade e combate a 
incêndio foram realizadas, incluindo o enclausuramento das circulações verticais, fechando 
com alvenaria as escadas antes envidraçadas. Os caixilhos de vidro de piso a teto das fachadas 
do bloco de oficinas também precisaram ser revistos para atender à legislação de incêndio e 
a porção inferior do vidro foi substituída por alvenaria. Nos pavimentos superiores, parte dos 
caixilhos, da face voltada para o pátio, foram substituídos por grandes portas de correr, com 
desenho igual ao restante da caixilharia. Essa foi a solução encontrada para o transporte de 
maquinário para os pavimentos superiores. Quando isso se faz necessário, a escola aluga uma 
grande grua ou guindaste, para erguer a máquina e subi-la até o ponto de acessar as oficinas. 
Além dessa limitação, em cada pavimento parte das máquinas novas têm que ser dispostas 
junto ao caixilho, onde, pela redução da dimensão da viga, o pé direito do pavimento é maior.

Auditório. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

Pavimento de oficina, observar vedação 
em alvenaria da primeira meia altura da 
fachada. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

Auditório. Fonte: Foto da autora, jul. 2016.



226

Além do esforço para içar as grandes 
máquina, muitas vezes elas precisam ficar 
nas laterais em balanço, onde a viga perde 
altura e o pé direito é um pouco mais alto, 
garantindo espaço para os equipamentos 
maiores. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

À direita, bloco de oficina, com o auditó-
rio no último pavimento. Divididos por um 
jardim, outro edifício construído no final 
dos anos 1960 oferece mais salas de aula 
e oficinas, para atender o curso de vestuá-
rio que juntou-se ao têxtil. Fonte: Foto da 
autora, jul. 2016. 

Passarela em estrutura metálica. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

O edifício mais recente tem sistema estrutural diferente, com 
apoios centrais. Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

Elevador de serviço do bloco de oficinas. Ao lado esquerdo, um 
pequeno cômodo, de divisórias móveis, protege e concentra 
toda a nova estrutura de lógica e ar condicionado do edifício. 
Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 
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Nesse projeto, portanto, a flexibilidade do espaço e sua configuração espacial não conseguiu 
se adaptar às mudanças da indústria têxtil e demandou alterações em escala considerável, 
impondo esforços para seu funcionamento - como a necessidade de erguer maquinários -  
incompatíveis com as premissas exigidas pela instituição e pelo próprio campo profissional.  

3.4.4. Escola SENAI Piracicaba (1954)

Foto do antigo pátio de recreação. À 
esquerda, edifício de 4 pavimentos de 
salas de aula, ao centro as passarelas e 
circulação vertical receberam vedação 
em alvenaria para atender mudanças nas 
legislações. À direita o bloco de oficinas. 
Fonte: Foto da autora, jul. 2016. 

Escola SENAI Piracicaba destacada em rosa, e à esquerda, no alto, notar o Rio Piracicaba. Entre a escola e o rio, 
fica o bairro central da cidade. À direita, vê-se uma parte do estádio Barão da Serra Negra. Fonte: modificada 
pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 21 jan. 2017

Edifício da administração e salas de aula, 
onde ficava o acesso principal - notar por-
tão na parte inferior, à esquerda do bloco. 
Observar empena cega com elemento 
vazado de formato quadrado, muito 
semelhante à proposta no anteprojeto 
da escola SENAI Anchieta (1952). Fonte: 
SENAI, 1967, p. 60. 
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Perspectiva do ante-
projeto para escola 
SENAI Anchieta, na 
Vila Mariana. Fonte: 
Informativo SENAI, nº 
73, fev. 1952, ano VII. 

Implantação da escola SENAI Piracicaba, planta do pavimento térreo atual, realizada para gestão de riscos do 
conjunto edificado, disponibilizada pela escola. Fonte: Modificada pela autora a partir de planta do Acervo 
SENAI Piracicaba, jan. 2017. 
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O projeto da escola SENAI para Piracicaba, inaugurada em 1957, recupera uma série de soluções pro-
postas - mas não realizadas - no anteprojeto da escola SENAI Anchieta (1952). No lote de 7.902 m2, 
os arquitetos optaram por edificações mais horizontais, que totalizam 4.259 m2 de área construída. 

Comparando a implantação do conjunto de edifícios de Piracicaba com o anteprojeto da escola 
da Vila Mariana, realizado dois anos antes - mas não executado nesses moldes -,  é possível 
notar a semelhança. Duarte e Mange repetem a implantação em formato de U dos edifícios, 
que configuram um espaço central para usos recreativos e quadra esportiva ao ar livre. O bloco 
A foi projetado para o programa da administração, em seu primeiro pavimento e dois níveis 
superiores estão dispostas as salas de aula. Aproveitando-se da topografia do lote, o setor 
administrativo ocupa apenas metade do pavimento térreo da projeção do edifício, meio nível 
abaixo do espaço sob pilotis, que funciona como recreio coberto e se relaciona diretamente 
com a área verde, horta - na porção de cota mais elevada do terreno - e com a quadra polies-

Recreio coberto sob pilotis, à esquerda 
fica a entrada principal para alunos, e à 
direita, a passagem coberta para os edifí-
cios de usos socializantes. Fonte: Foto da 
autora, jan. 2017.  

Corte do bloco 
A, notar pequena 
projeção do último 
pavimento de 
salas de aula, que 
protege a caixilha-
ria do nível inferior. 
Observar também 
a laje em caixão 
perdido e a circu-
lação avarandada. 
Fonte: FERRAZ, 
2009, p. 204. 
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portiva. A entrada principal era feita por meio de um hall, junto à administração - como nas 
escolas que Duarte concebeu para o Convênio Escolar em São Paulo -, na esquina norte do lote. 
Hoje esse é o acesso secundário, para professores, instrutores, diretoria, etc, modificação que 
também se verificou em algumas das referidas escolas primárias.  

O sistema estrutural do edifício é formando por conjunto de pilares e vigas, dispostos 
longitudinalmente. Os apoios à leste foram incorporados na fachada voltada para a rua. A 
segunda linha de apoios fica no limite das salas, sendo a varanda de circulação estruturada 
por vigas em balanço que, como em outros projetos da dupla, vão diminuindo de altura con-
forme vão se aproximando das fachadas. A cobertura foi realizada em uma água, de telhas 
onduladas de fibrocimento. No último pavimento, um forro inclinado em sentido contrário 
à queda da cobertura conforma um bolsão de ar para colaborar como conforto térmico das 

Setor administrativo. Planta do pavimento térreo do bloco A. Legenda: 1. Setor administrativo, 2. Recreio 
coberto 3. Oficinas. Fonte: Modificado pela autora a partir de FERRAZ, 2009, p. 200.

Salas de aula teórica. Planta dos pavimentos superiores do bloco A. Fonte: FERRAZ, 2009, p. 200. 

Salas de aula teórica. Planta atual dos pavimentos superiores do bloco A. Fonte: Modificada pela autora a 
partir de planta do Acervo SENAI Piracicaba, jan. 2017. 
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salas de aula. As lajes foram realizadas em sistema de caixão perdido,84 modelo mais leve que 
o usual, que sobrecarrega menos o conjunto estrutural. 

A circulação dos pavimentos de salas de aula do bloco A é avarandada, protegendo as sa-
las da insolação oeste e garantindo a luminosidade pela fachada leste. Janelas em fita na 
porção superior das vedações das salas, voltadas para a varanda de circulação, garantem a 

Sala de aula teórica, notar caixilhos em linha na parte superior 
da vedação em alvenaria, lado direito. Forro inclinado no sentido 
contrário da cobertura de uma água de telha de fibrocimento 
ondulada, forma um bolsão de ar auxiliando no conforto térmico 
das salas. Piso de taco original, recentemente recuperado. Fon-
te: Foto da autora, jan. 2017. 

Caixilhos originais foram mantidos. Fonte: 
Foto da autora, jan. 2017. 

Nas salas do extremo norte, foram adicio-
nadas brises móveis em alumínio, para pro-
teger da insolação extrema. Fonte: Foto da 
autora, jan. 2017. 

Circulação avarandada do pavimento de salas de aula, notar dimi-
nuição progressiva da altura da viga. Fonte: Foto da autora, jan. 2017. 

84 No sistema de caixão-perdido o preenchimento das porções que não trabalham no encaminhamen-
to das forças atuantes é suprimido.
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Foto da década de 1960, mostrando ao 
fundo o setor administrativo e acima a 
varanda de circulação das salas de aula. 
Fonte: SENAI, 1967, p. 61.  

Vista da varanda de circulação do bloco A. À esquerda, área livre ajardinada e passagem coberta para o setor 
dos usos socializantes - refeitório, biblioteca e auditório -, ao centro, a quadra e a direita o galpão das oficinas. 
Notar a cobertura do pavilhão de oficinas em shed como nas coberturas de edifícios fabris. Fonte: Composi-
ção de fotos da autora, jan. 2017. 

Passagem cober-
ta ligando o bloco 
A aos edifícios do 
refeitório e da bi-
blioteca/auditório 
foi construída pos-
teriormente - não 
constava no projeto 
original. Fonte: Foto 
da autora, jan. 2017. 
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ventilação cruzada, induzindo o efeito chaminé e promovendo a troca de ar constantemente. 
Muitas das salas hoje receberam ar condicionado, mas os caixilhos e o piso de taco original 
foram mantidos. A circulação vertical foi alterada com a inclusão de mais uma escada, para 
atender a legislação. Pelo mesmo motivo foi inserida uma caixa de elevador para portadores 
de necessidades especiais, junto à escada original.

Articulado perpendicularmente ao bloco A, faceando a Rua Bom Jesus do conjunto - que ocupa 
toda uma quadra - o edifício de oficinas tem arquitetura similar a dos edifícios fabris. O pavi-
lhão tem pé direito de quatro metros, e o sistema estrutural é diferente dos demais com pilares 
locados no perímetro que liberam toda a planta para o programa. Essa é uma mudança impor-

Vista da área ajar-
dinada, passagem 
coberta e do bloco 
de salas de aulas. 
Fonte: SENAI, 1992, 
p. 165

Pavilhão das oficinas. Fonte: SENAI, 1967, p. 61. 
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tante, verificada nos edifícios comerciais do mesmo período, uma proposição que efetivamente 
atende à questão da flexibilidade da planta. Até hoje, o pavilhão serve aos mesmos propósitos 
e não demandou reformas nem adaptações. Apesar disso, essa solução não foi repetida em ou-
tros projetos. A cobertura resolvida em treliças metálicas, com grandes sheds para iluminação 
zenital, exatamente como as soluções de cobertura dos edifícios industriais. 

Os edifícios dos usos socializantes - refeitório-cozinha e auditório-biblioteca - estão articu-
lados perpendicularmente ao galpão das oficinas, e em paralelamente ao bloco A. O sistema 
estrutural do bloco do refeitório é uma simplificação da estrutura do internato de Campinas 
- até porque este último foi projetado em dois pavimentos - com linha de pilares centrali-
zados e cobertura com seção em formato de asa de borboleta. Além da redução do número 
de fundações, esse sistema facilita o recolhimento das águas pluviais através de uma única 
calha central, com prumadas de descida expostas junto aos apoios centrais. 

Foto atual das ofici-
nas, sheds de ilumi-
nação originais, em 
estrutura treliçada 
metálica. Pilares no 
perímetro deter-
minam desenho 
da caixilharia das 
fachadas longitudi-
nais de orientação 
noroeste-sudeste.  
Fonte: Foto da 
autora, jan. 2017.

Foto atual das ofici-
nas, o piso original 
de tacos de madei-
ra foi substituído 
por granilite cinza, 
com maior resistên-
cia e durabilidade e 
manutenção menor.  
Fonte: Foto da 
autora, jan. 2017.
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Na biblioteca, a solução estrutural do mezanino repetiu a proposta aplicada para a cobertura 
do refeitório. Parte do edifício do auditório, a biblioteca funciona em sentido transversal 
àquele, e possui um mezanino acessado por escada helicoidal. A fachada com caixilho de 
piso a teto, volta-se para a área verde e horta, com o intuito de atiçar a curiosidade dos 
alunos, expondo seu acervo. Hoje, os vidros apresentam película escura e por dentro há 
persianas para proteção contra a insolação intensa da orientação nordeste. 

Corte do edifício do refeitório. Observar sistema estrutural com pilar centralizado, cobertura em asa de bor-
boleta com calha central para recolhimento de águas pluviais.  Fonte: FERRAZ, 2009,p. 205.

Foto atual do refeitório, cozinha aos fundos. Notar tubulação aparente de encaminhamento das águas plu-
viais. Caixilhos originais estão preservados.  Fonte: Foto da autora, jan. 2017.
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Vista atual da área ajardinada, passa-
gem coberta e do bloco de salas de 
aulas.Fonte: Foto da autora, jan. 2017.

Solução estrutural para o mezanino repete 
a proposta do refeitório, pilar centralizado 
e laje - nesse caso - em asa de borboleta.  
Fonte: Foto da autora, jan. 2017.

No mezanino da biblioteca fica uma área 
de leitura mais isolada. Notar, à esquerda, 
caixilhos que dão vista para o auditório, 
em sentido transversal à biblioteca.  Fon-
te: Foto da autora, jan. 2017.

Escada helicoidal para acessar o meza-
nino da biblioteca. O guarda-corpo não 
é o do projeto original.  Fonte: Foto da 
autora, jan. 2017.
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No auditório, que tem pé direito duplo, os apoios foram dispostos no perímetro do edifício, 
mas de forma independente da fachada, ficando para dentro do volume. Uma linha de caixi-
lhos foi projetada junto à cobertura, destacando, para o observador externo, a ausência da 
função estrutural das paredes de vedação e provocando uma sensação de leveza da cobertura.  

Auditório. Notar 
linha de pilares 
alinhados no 
perímetro mas 
internos ao edifício, 
e as janelas   em fita 
junto a cobertura. 
No lado esquerdo, 
área envidraçada do 
mezanino da biblio-
teca. Fonte: Foto da 
autora, jan. 2017.

À frente, um novo volume adicionado 
ao auditório, utilizado como depósito. À 
direita, para os fundos, fachada do audi-
tório, com tubulação aparente de encami-
nhamento das águas pluviais. Fonte: Foto 
da autora, jan. 2017.

O bloco D foi construído posteriormente, também para o programa de ensino. Paralelo ao 
edifício do refeitório e cozinha, no térreo funciona uma escola de panificação - como tam-
bém projetado na Escola Parque, em Salvador - e depósitos. Os dois pavimentos superiores, 
alternam espaços de laboratório - ou pequenas oficinas - e salas de aula. Suas duas fachadas 
longitudinais receberam elementos para proteção solar, na face nordeste, voltada para o 
refeitório, paletas horizontais metálicas; e na face sudoeste, um pano de elementos vazados 
de formato retangular, assentados diagonalmente com relação aos caixilhos. 
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Brises horizontais 
fixas protegem a 
fachada nordeste 
do bloco D. Fonte: 
Foto da autora, jan. 
2017.

Elementos retangulares com vãos posicionados para a orientação sul, na fachada sudoeste. Fonte: Foto da 
autora, jan. 2017.

Detalhe dos elementos vazados da fachada 
sudoeste. Fonte: Foto da autora, jan. 2017.
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3.4.5. Pavilhão Social da escola SENAI Roberto Simonsen (1956)
A escola SENAI Roberto Simonsen foi a primeira inaugurada em São Paulo, como mencionado an-
teriormente e, assim como no caso de Campinas, a encomenda era de uma nova edificação para a 
acolher a ampliação do programa escolar, levada a cabo a partir dos anos 1950.  Nesse projeto, Hélio 
Duarte e Ernest Mange contaram com a colaboração do arquiteto Lúcio Grinover 85 e da arquiteta 

O novo pavilhão para 
os usos socializantes 
em rosa, em verde a 
escola SENAI Roberto 
Simonsen, e em ama-
relo a escola SENAI 
Têxtil, também projeto 
(1952) de Hélio Duarte 
e Ernest Mange. Fon-
te: modificada pela au-
tora a partir de foto de 
satélite disponível em: 
<https://www.google.
com.br> Acessado em: 
21 jan. 2017.

Planta do pavimento térreo. Legenda: 1. Recreio coberto, 2. Sanitários, 3. Cozinha e refeitório, 4. Áreas livres 
(sem cobertura). Fonte: Modificada pela autora a partir de FERRAZ, 2009, p. 208.

85 Entre 1961 e 1966 Hélio Duarte estabeleceu parceria de trabalho com Lucio Grinover, Marlene Pica-
relli - os dois foram alunos da FAU/USP e se formaram em 1957, na turma da qual Duarte foi paraninfo 
- e José Roberto Goulart Tibau, antigo colega dos tempos do Convênio Escolar. 



240

Ayako Nishikawa 86 no projeto de paisagismo. 

O pavilhão ocupou uma porção limítrofe do lote, sendo seu desenho, em formato de leque, determinado 
por dois dos perímetros do terreno. Desenvolvido em dois pavimentos, no térreo ficaram o recreio co-
berto, sanitários, cozinha e refeitório. O desenho de alguns vazios entre os pavimentos do pavilhão e os 

86 Arquiteta formada pela FAUUSP em 1957, professora assistente do Grupo de Disciplinas de Paisa-
gem e Ambiente, aposentada em 1987.  Segundo Silvio Soares Macedo, a arquiteta, junstamente com 
Miranda Magnoli, Rosa Kliass e Fernando Chacel, fazia parte de uma geração de jovens profissionais 
que “começam a conceber jardins para residências e prédios de apartamentos dentro dos princí-
pios modernistas vigentes que são por eles reprocessados e fortalecidos”. Certamente a convivên-
cia na FAU/USP e o compartilhamento dos ideais modernistas aproximaram esses profissionais. Ver: 
MACEDO, Silvio Soares Macedo. O paisagismo moderno brasileiro - além de Burle Marx. Paisagens 
em debate. São Paulo, n.1, p. 1-7, out. 2003. Disponível em: < http://www.fau.usp.br/depprojeto/gdpa/
paisagens/artigos/2003SilvioM-Burle.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2017.

Planta do pavimento térreo. Legenda: 1. Foyer, 2. Auditório, 3. Sanitários, 4. Vazios, 5. Depósitos. Fonte: Modifi-
cada pela autora a partir de FERRAZ, 2009, p. 208.

Fachada do pavilhão social. Fonte: FERRAZ, 2009, p. 209.



241

limites dos vizinhos, permitia a iluminação zenital e garantia a salubridade dos espaços na cota térrea.

Duarte estabeleceu uma parceria com Lúcio Grinover durante os primeiros anos da década de 1960, 
antes de passar a se dedicar exclusivamente à docência. 

No pavimento superior fica o auditório, cujo foyer foi projetado em forma de terraço, com 
vista para o pátio descoberto entre o pavilhão e a escola Roberto Simonsen. Mais um con-
junto de sanitários, camarins e depósitos. A circulação vertical é realizada por duas escadas 
na fachada frontal do pavilhão. 

A estrutura simples, de vigas e pilares em concreto armado permite a planta livre do pavimen-
to térreo. No segundo pavimento, a solução para cobertura em material leve e forro acústico, 
dispensou a necessidade de apoios no auditório, e os pilares dos ambiente nas laterais - con-
juntos de sanitários, camarins e depósitos - foram incorporados na alvenaria de vedação. O pa-

Pavilhão social à 
direita. Notar a va-
randa do auditório, 
no segundo pavi-
mento, e o térreo 
livre sob pilotis. 
Observar a escada 
de acesso ao terra-
ço e auditório, atrás 
das árvores. Fonte: 
SENAI, 1967, p. 20. 

Corte longitudinal do pavilhão. Fonte: FERRAZ, 2009, p. 209.
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vilhão continua em funcionamento, mas também exigiu algumas mudanças e alterações, como 
troca de pisos - de madeira por granilite - e instalação de ar condicionado no auditório, além 
daquelas destinadas ao cumprimento das legislações de combate à incêndio e acessibilidade.

3.4.6. Escola SENAI de Cerâmica São Caetano do Sul (1957)
Ao contrário dos demais exemplares, o projeto da escola de cerâmica industrial foi realizado por 
Hélio Duarte em parceria com Roberto José Goulart Tibau, que também projetou - a convite de 
Duarte - para o Convênio Escolar. O lote de 5.000 m2 fica na rua Niterói, ocupa toda a porção da 
quadra entre a Rua Goitacazes e Rua Rio Grande do Sul, onde já havia um pavilhão para usos. 

Elevação frontal 
do pavilhão social 
da escola SENAI 
Roberto Simonsen. 
Fonte: Bem Estar, 
nº 5-6,1960, p. 7.

Localização da escola está destacada em rosa na foto, no canto direito, em diagonal no alto, a Avenida do 
Estado e o Rio Tamanduateí. Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://
www.google.com.br> Acessado em: 21 jan. 2017.
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O acesso principal, na fachada norte, era protegido por uma pequena marquise, recuperando 
um aspecto constante nos projetos para as escolas do Convênio Escolar de Hélio Duarte. Di-
ferente dos demais projetos, as oficinas ficam no térreo, junto com algumas salas de apoio 
e sanitários. Uma escada helicoidal logo no hall de entrada levava ao setor administrativo, 
biblioteca e salas dos serviços de saúde e assistência social, que ficavam em um pavimento 
intermediário. O segundo pavimento, portanto, não ocupava toda a projeção, funcionando 
como um mezanino. A planta do edifício tinha formato de L, envolvendo o pátio descoberto, 
quadra esportiva e pavilhão que já existia no lote. 

O sistema estrutural composto de vigas e pilares em concreto armado permitia a planta livre 
dos pavimentos, que recebiam vedações móveis para determinar os espaços das salas. No 
terceiro pavimento, o programa era de salas de aula, de professores, pequenos laboratórios 
e sanitários. Nessa escola, portanto, não há nenhuma ligação entre as salas de aula teóricas 
e as oficinas de aulas práticas. As salas de aula foram dispostas junto às fachadas, com cor-
redor central de circulação, no braço maior do edifício, e na porção menor, perpendicular a 
primeira, a circulação acontece junto à fachada leste, voltada para o pátio central. 

Planta do pavimento térreo, notar caixas de elevadores na direita, escada helicoidal para mezanino e esca-
da em dois lances destacada do edifício. Legenda: 1. Modelagem, 2.Modelagem artística, 3. Modelagem, 4. 
Esmaltação, 5. Modelagem  6.Preparação materiais de construção e refratários, 7. Preparação massas.  Fonte: 
Acrópole, n. 314, 1965, p. 41. 
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A cobertura foi resolvida em duas águas com telha de fibrocimento à exceção da circulação 
central, entre duas linhas de pilares, que foi edificada em laje plana de concreto. A fachada 
norte recebeu tratamento contra a insolação direta, anteparos de elementos vazados em 
cerâmica, completamente apartados dos caixilhos, facilitando a execução e barateando a 
manutenção - ou troca. Tal solução não garantiu a sua preservação e hoje os elementos va-
zados originais foram totalmente removidos. 

Planta do pavimento de salas de aula. Legenda: 1. Salas atividades diversas, 2. Esmaltação, 3. Decoração por-
celanas, 4. Sala chefe de sessão, 5. Ensaios fisicos. Fonte: Modificada pela autora a partir de Acrópole, n. 314, 
1965, p. 41. 

Escada helicoidal junto ao acesso princi-
pal - não visível na foto, que ficava a direi-
ta - para acesso ao setor administrativo no 
pavimento intermediário. Vê-se uma das 
oficinas, a de modelagem. Fonte: SENAI, 
1967, p. 40. 
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Corte do edifício principal da escola SENAI de cerâmica São Caetano do Sul. Fonte: FERRAZ, 2009, p. 232. 

Fachada sul do edifício da escola, ainda em obras, notar volume da escada em dois lances, a circulação verti-
cal principal. Fonte: Informativo SENAI, nº 172, jul. 1960, ano XIV, p. 1.  
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Hoje não se trata mais de uma escola de cerâmica, o programa escolar é ligado à área da meca-
trônica. Além da remoção dos elementos vazados cerâmicos, o edifício também sofreu outras mo-
dificações, algumas para atender ao novo programa, como a compartimentação de espaços antes 
livres das oficinas, trocas do revestimento dos pisos, colocação de ar condicionado; e as alterações 
impostas pela incorporação de elementos para atendimento das novas exigências das legislações.87

Fachada norte, a 
principal, voltada 
para a Rua Niterói. 
Vê-se a marquise 
do acesso principal 
e os anteparos em 
elemento vazado 
cerâmico. Fonte: 
SENAI, 1957, p. 40. 

Fachada norte atual, vê-se que a marquise foi preservada mas foram removidos os elementos vaza-
dos cerâmicos. Fonte: disponível em < https://www.google.com.br/maps/@-23.6150468,-46.5708227,3a,
75y,124.6h,89.08t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMzvUQwKQN-jZ0A7vEq9k2Q!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.
com%2Fcbk%3Fpanoid%3DMzvUQwKQN-jZ0A7vEq9k2Q%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_
sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D45.732044%26pitch%3D0%26thumbfov
%3D100!7i13312!8i6656>. Acesso em 18 jan. 2017. 

87 Não conseguimos confirmar, mas a inauguração de uma nova escola em São Caetano do Sul, de 
dimensões maiores  e próxima ao SENAC, parece indicar um abandono dessa antiga unidade.
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3.4.7. Escola SENAI no Bom Retiro (1968)
Esse projeto também foi realizado em parceria com Roberto José Goulart Tibau, em um momento que 
Duarte vinha se dedicando pouco à projetos e estava priorizando a carreira docente na FAU/USP. 

Localização da escola está destacada em rosa. À direita, no alto, o Campo de Marte e, um pouco abaixo, o 
Parque Anhembi. Ao centro, o Rio Tietê e suas avenidas marginais. À esquerda, abaixo, a estação intermodal 
Barra Funda. Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.
com.br> Acessado em: 21 jan. 2017.

Implantação do conjunto de seis edifícios. Legenda blocos: A. Recreio coberto e administração;  B. Sanitários, 
biblioteca, setor assistencial; C e E. Salas de aula e depósitos; D. Oficinas; F. Laboratórios. Fonte: Modificada 
pela autora a partir de FERRAZ, 2009, p. 303. 
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Nesse projeto, os arquitetos também optaram por compartimentar o programa volumetrica-
mente, de acordo com os usos, articulá-los entre si e organizá-los de forma a tirar proveito 
da topografia.  Os blocos A e B foram implantados em cota mais alta e projetados para ter 
apenas um pavimento. No primeiro edifício, A, grande parte foi dedicada ao recreio cober-
to, em estrutura modulada de pilares de concreto armado e uma única abertura, noroeste, 
para iluminação e ventilação, além de domos de ventilação e iluminação zenital, realizados 
em acrílico que, em conjunto com uma grande claraboia, resolvem a iluminação do setor 
administrativo, que ocupa a porção nordeste do volume A. O bloco B, implantado em mesma 
cota, tem usos ligados ao programa do recreio no bloco A, sanitários e vestiários, junto à 
fachada nordeste e apoios aos usos do bloco C e D - salas de aula e oficinas, respectivamente 
-, como biblioteca, serviços de assistência médica e dentária, sala de professores, etc. Como 
no edifício A, o bloco B também tem domos acrílicos para melhor iluminação, já que ape-
nas as fachadas nordeste e noroeste são livres. O edifício seguiu a mesma modulação e tem 
mesma altura final do bloco A. 

Elevação nordeste e corte longitudinal do conjunto. Observar na parte direita, blocos A e B em único pavi-
mento, implantados em cota mais elevada; edifícios C, D e F com dois pavimentos cada, projetados em nível 
inferior. Fonte: FERRAZ, 2009, p. 307. 
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Recorte da implantação, mostrando planta do bloco A. Legenda: 1. Recreio coberto; 
2.Setor administrativo; 3. Comunicação com bloco B. Fonte: FERRAZ, 2009, p. 309. 
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Planta do bloco 
B. Legenda: 1. 
Biblioteca e setor 
assistencial; 2. Sani-
tários e vestiários; 
3. Comunicação 
com bloco A; 4. 
Comunicação com 
blocosC, D e F.  
Fonte: Modificado 
pela autora a partir 
de FERRAZ, 2009, 
p. 310. 

Corte do edifício B. 
Observar junta de 
dilatação à esquer-
da, na divisa com 
bloco A - solução 
igualmente aplica-
da na junção com 
bloco C - e laje 
nervurada para 
solução de cober-
tura. Notar domos 
acrílicos de ilumina-
ção zenital. Fonte: 
FERRAZ, 2009, p. 
310. 
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Os blocos C, E e F têm mesma modulação estrutural, sendo resolvidos em laje nervurada 
com a mesma altura, número de pavimentos - dois - e programa: salas de aula, depósitos ou 
pequenos laboratórios. Conectam-se ao edifício de oficinas por passarelas protegidas, que 
são visíveis das salas de aula, pelo posicionamento dos caixilhos voltados para o edifício de 
oficinas. As divisórias móveis entre as salas, repetem uma solução dada na escola Anchieta, 
nos anos 1950, que eram compostas por armários e quadro negro. A conexão entre todos os 
edifícios do setor de ensino com os blocos A e B é feita através do bloco C. Há, entretanto, 
algumas salas do bloco C, E e F, no pavimento intermediário, acessíveis somente através do 
edifício das oficinas, como podemos verificar na planta do conjunto. 

Planta dos seis blocos. Legenda: 1. Passarelas de conexão entre salas, laboratórios e oficinas; 2. Laboratórios; 
3 e 4. Salas de aula e depósitos. Fonte: Modificado pela autora a partir de FERRAZ, 2009, p. 306. 

Detalhe do corte do edifício das oficinas, 
também resolvido em laje nervurada. No-
tar fachadas inclinadas, com recolhimento 
de água junto à base. Fonte: FERRAZ, 
2009, p. 313. 

Dentre todas as escolas projetada para o SENAI por Duarte, essa é a única em que a edificação 
das oficinas foi proposta em dois pavimentos. O pavimento inferior é ligeiramente menor que 
o nível superior, de forma que as fachadas possuem inclinação negativa, no sentido do próprio 
edifício, e o recolhimento das águas pluviais é feito no solo, junto à base do volume. 

A ligação entre teoria e prática nessa escola é clara, incluindo a obrigatoriedade de passa-
gem pela oficina para o acesso à algumas das salas, como vimos anteriormente. Hoje, fun-
cionam cursos de modelagem, de corte e costura. 



252

3.4.8. Sobre as escolas SENAI de Duarte

Ao estudar as escolas SENAI projetadas pelo arquiteto em parceria com Mange, Grinover, 
Tibau e Nishikawa, tivemos muitas oportunidades de verificar as transformações de seu pro-
cesso de trabalho e as modificações e continuidades de seu imaginário projetual. Apontamos 
ao longo das análises dos projetos as diversas tentativas de soluções, que por vezes não 
passavam dos desenhos iniciais - como a proposta do edifício de planta circular para os usos 
socializantes da escola Anchieta - , outras chegavam a ser desenvolvidas até o anteprojeto 
e muitas eram finalmente colocadas à prova, edificadas e depois replicadas - como o sistema 
estrutural com linha de pilar centralizado no eixo longitudinal - ou simplesmente descon-
tinuadas. Em algumas ocasiões, as revisões, desistências ou insistências, não se resumiam 
apenas a certos aspectos das propostas. Em alguns casos, Duarte desistia de um partido por 
completo - como no caso do anteprojeto realizado para escola Anchieta - para retomá-lo 
oportunamente em outra escola, outro lote, outra cidade - em Piracicaba no caso exemplo 
dado -, quando as condições se mostrassem mais pertinentes. 

Nas escolas SENAI, assim como nas unidades edificadas para o Convênio Escolar projetadas 
por Hélio Duarte, várias modificações se fizeram necessárias ao longo dos anos. Algumas 
delas para atender às novas exigências, como as legislações de acessibilidade e de prevenção 
de riscos de incêndio, outras relacionadas às mudanças dos e/ou nos cursos ministrados. Não 
podemos deixar de lembrar as alterações exigidas por inadequação ou falta de flexibilidade 
da arquitetura, premissas da instituição para seus projetos, mas que nem sempre puderam 
ser adequadamente atendidas, como no caso da escola SENAI Têxtil no Brás. 

Diversas dessas questões eram objetos de estudo de Hélio Duarte que dedicou tempo de 
reflexão e investigação mas, além disso, levou como tema para exercícios e debates em suas 
aulas na FAU/USP. A arquitetura escolar foi, obviamente, um dos assuntos mais usuais em 
suas palestras e artigos mas, como veremos mais a frente, a flexibilidade dos espaços em 
arquitetura foi um dos tópicos mais caros ao arquiteto, sobre o qual desenvolveu sua tese 
de livre-docência, defendida em 1957 na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, ainda ca-
pital federal. Nela é possível verificar como a experiência prática incidiu sobre sua reflexão 
acadêmica e atividade docente e como, pelo caminho inverso, a experiência docente e de 
pesquisa orientou e modificou seus projetos.



253



254



255

É fato que Hélio Duarte é mais reconhecido pela produção do Convênio Escolar em São 
Paulo. Seus projetos para escolas SENAI ainda não tinham sido estudados e sistema-
tizados separadamente, assim como suas propostas para campi e edifícios universi-

tários permanecem menos conhecidas, apesar da quantidade significativa.88 Ao longo de 
sua carreira Duarte realizou seis projetos para universidades em diversas cidades do Brasil: 
campus da Escola de Engenharia de São Carlos (1952-54); replanejamento da Cidade Univer-
sitária da USP (1956); projeto da Cidade Universitária de Santa Catarina(1955-56); campus 
da Faculdade Paulista de Engenharia da Universidade Católica em São Bernardo do Campo; 
coordenação do planejamento do campus tecnológico da Universidade Federal do Ceará em 
Fortaleza (1966). 

Como já mencionado,  objetivo desse trabalho foi o de investigar a experiência profissional de 
Duarte em seu diálogo com a educação em todos os níveis de formação. Como os demais projetos 
para área de ensino, os desenhos de campi universitários por ele realizados também mostram 
muitas influências da pedagogia escolanovista e comprovam a profunda afinidade com o ideário 
de Anísio Teixeira. Entretanto, examinar as propostas de campi universitários nos permitiu ex-
trapolar a leitura das concepções pedagógicas e das questões referentes à conformação do campo 
profissional em dois sentidos: de um lado avançando sobre as visões de planejamento urbano do 
arquiteto; de outro desenvolvendo análises que atravessam o campo arquitetônico, contemplam 
outros campos disciplinares, como a sociologia, filosofia, antropologia, economia, e abarcam 
questões mais amplas, relativas às ambições da sociedade brasileira daquele período. 

De fato, por serem equipamentos públicos de importância nacional, os projetos de campi 
podem ser investigados mais profundamente do ponto de vista dos ideais urbanísticos que 
os orientam, no horizonte da manifestação de uma política determinada pelo Estado em 
diálogo com o contexto socioeconômico e cultural daquela segunda metade do século XX. 

O ENSINO NA PRANCHETA: 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS

CAPÍTULO IV

88 Os principais trabalhos que embassam esse trecho do texto foram: CABRAL, Neyde A. Joppert. A 
Universidade de São Paulo: Modelos e Projetos. Tese (doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. OLIVEIRA, Beatriz Santos de. A Modernidade Oficial: 
a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940). Dissertação (mestrado) Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. SAVIANI, Demerval. História das 
ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2013.  TEIXEIRA, Anísio Spínola.  Educação 
e Universidade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010. VALDEMARIN, Vera Teresa. História dos métodos e 
materiais de ensino: a escola nova e seus modos de uso. São Paulo: Cortez, 2010.
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Foi, portanto, essa fatia da produção de Hélio Duarte que tornou possível verificar a efetiva 
visão dos ideais  cidade e de planejamento urbano do arquiteto. Afinal, apesar de as escolas do 
Convênio e, ainda mais, os estudos para a escola-parque carregarem em seu bojo uma proposta de 
desenvolvimento urbano e social a partir da exploração das possibilidades dadas pelo equipamen-
to, não se tratam de um projeto urbanístico de fato. Vale apontar ainda, que foram os projetos de 
campi universitários que também nos permitiram investigar mais diretamente a relação de Duarte 
com os CIAM 89, como veremos neste capítulo. 

4.1. Os alicerces pedagógicos das primeiras universidades brasileiras 
Como viemos discutindo ao longo dos capítulos precedentes, o debate sobre a educação estava 
aquecido desde as primeiras décadas do século XX, e não se tratava de discutir apenas o ensino 
básico ou o universitário, mas sim de construir um plano de abrangência nacional, articulan-
do os vários níveis de educação. A organização de um sistema de ensino era orientado por 
um projeto de nação que permeava todas as classes sociais. Assim, se a formação de um novo 
trabalhador, qualificado e habilitado à lida com a tecnologia industrial, apresentou-se como 
necessidade fundamental, também era igualmente indispensável a preparação das classes mais 
abastadas para exercer o papel de liderança social e econômica do país. A premência era por 
uma uma burguesia culta, como a dos países de primeiro mundo, intelectualizada, apreciadora 
da arte, mas principalmente, que fosse profunda conhecedora das metodologias racionais e 
científicas para a organização do trabalho, capaz de colocar em prática um projeto político que 
tinha como um de seus eixos principais a pacificação dos conflitos sociais. 

Pensando na formação da elite nacional, foram criadas, em meados dos anos 1930, as primeiras 
universidades brasileiras: a Universidade do Distrito Federal,90 no Rio de Janeiro e a Universidade de 
São Paulo (USP).91 As discussões sobre o modelo ideal de universidade para o Brasil são, contudo, 
anteriores. Remontam, como demonstra o inquérito A educação na encruzilhada organizado por 
Fernando de Azevedo, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 1926. Azevedo foi personagem 
central na criação da universidade paulista, tendo participado da comissão, presidida por Júlio 
de Mesquita Filho, diretor do jornal O Estado de S. Paulo, que elaborou o decreto fundacional da 
USP, do qual foi redator.  Azevedo foi também um dos pedagogos que, em conjunto com Anísio 
Teixeira e Lourenço Filho, conformou o tripé de elaboração e sustentação da Escola Nova no Brasil, 
tendo participação ativa na criação de novas instituições de ensino que revelam a amplitude da 
influência das propostas escolanovistas na conformação também do modelo de universidade con-
cebido naquele momento e a sua adequação a um interligado plano federal de instrução pública. A 
Universidade do Distrito Federal foi instituída como parte de uma reforma educacional liderada por 

89 Foram dez CIAM(s) entre 1928 a 1956. Os congressos reuniam os arquitetos em debates e diálogos 
sobre o movimento moderno na arquitetura e urbanismo, estipulando métodos e objetivos comuns 
para a categoria. Os CIAM foram os principais divulgadores da arquitetura moderna,  especialmente 
do que conhecemos como International Style, bem como disseminaram o entendimento da arquitetu-
ra como um instrumento de ação política e econômica com um papel influente sobre o campo social. 
O IV CIAM marcou o urbanismo moderno, ao definir suas bases na Carta de Atenas, talvez o produto 
mais influente produzido pelos congressos. Para saber mais: BARONE, Ana Cláudia Castilho. Team 
10: arquitetura crítica. São Paulo: Annablume, 2002.
90 Fundada pelo decreto municipal nº 5.513 de 1935. 
91 Criada através decreto estadual nº 6.283. 



257

Anísio Teixeira quando no cargo de Diretor Geral da Instrução Pública, assumido após a Revolução 
de 1930, quando o próprio Azevedo deixou o posto por questões políticas.

Apesar das ideias e bases pedagógicas em comum, por diversas razões, ambas as universidades - a 
USP e a do Distrito Federal - tiveram dificuldades de serem implantadas. Em São Paulo, a criação da 
universidade integrava um projeto político 92 para formar uma classe culta capaz galgar os mais altos 
patamares na escala política nacional e os entraves enfrentados para a sua implantação parecem mais 
atrelados à questões de ordem financeira. No Rio de Janeiro, o nascimento da universidade foi marca-
do por conflitos de ordem política,93 o que dificultou sua concretização. Criada em 1935 com apoio da 
Associação Brasileira de Educação (ABE ) e também estimulada pela criação da USP, a Universidade do 
Distrito Federal sofreu um primeiro abalo em 1937 com o golpe de estado que destitiu Anísio Teixei-
ra, o reitor Afrânio Peixoto e outros nomes ligados à sua estrutura. Além disso, a criação no mesmo 
ano da Universidade do Brasil 94 fortaleceu os movimentos contrários à fundação da Universiade do 
Distrito Federal, fazendo com que esta perdesse força política até ser oficialmente extinta em 1939.

Apesar da curta duração, a Universidade do Distritio Federal trouxe inovações importantes 
que se desdobraram na formação e atuação de profissionais de destaque no cenário nacional. 
Desde a sua criação, a universidade oferecia cursos de pós-graduação, ainda raros mesmo nos 
países desenvolvidos, entre eles o de urbanismo. A disciplina, ainda recente, não era admi-
nistrada nos cursos da Politécnica e nem na Escola de Belas Artes. Entre os primeiros alu-
nos do curso estavam alguns personagens de destaque no Brasil: Carmem Portinho, Albino 
Froufe, Ricardo Antunes Junior, Paulo de Carmago e Almeida, Dante de Albuquerque, João 
Lourenço da Silva e Ademar Marinho da Cunha, profissionais que contribuíram para o debate 
disciplinar e a assimilação da escala urbana no discurso e atuação dos arquitetos no Brasil. 

O corpo docente da universidade também era excepcional, tendo sido professores figuras 
de grande reconhecimento público como Mário de Andrade, Cândido Portinari, Celso Anto-
nio, Villa Lobos, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Hollanda, entre outros (CABRAL, 2004). 
Todos nomes que compartilhavam dos ideias escolonovistas que orientavam a criação da 
Universidade do Distrito Federal sob a gestão de Anísio Teixeira. 

Progressista e afeito às metodologias técnico-científicas, Teixeira costumava optar por es-
tratégias universalistas na implantação de seus projetos educacionais. O mesmo se deu no 
nível universitário como revela o seu discurso “A função das universidades”, proferido em 
1935 na cerimônia de inauguração da Universidade do Distrito Federal: 

A cultura brasileira se ressente, sobretudo, da falta de quadros regulares para a sua 
formação. Em países com tradição universitária, a cultura une, socializa e coordena 
o pensamento e a ação. No Brasil, a cultura isola, diferencia, separa. 

(...) É esse isolamento que a universidade virá destruir. A universidade socializa a 

92 Tal criação pode ser entendida como uma reação ao alijamento político dos paulistas do poder 
federal pelo golpe varguista.
93 Há um acirramento do regime Varguista após a Intentona Comunista de 1935, o recrudescimento 
coloca setores do próprio interior do governo, que antes trabalhavam em conjunto, em oposição, 
gerando embates e conflitos.  
94 Lei n. 452 de 05 de julho de 1937.
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cultura, socializando os meios de adquiri-la. A identidade de processos, a identida-
de de vida e a própria unidade local farão com que nos cultivemos, em sociedade. 
Que ganhemos em comum a cultura. Que nos sintamos solidários e unidos pela 
identidade de objetivos, de preocupações, de interesses e de ideias. E, daí, que nos 
sintamos uma comunidade governada por espírito comum e comuns ideais (TEIXEI-
RA, 1935, p. 39-40). 

Nesses moldes, a universidade seria uma instituição pensada para a realidade brasileira, e Tei-
xeira ainda defendia que fosse pública, laica e autônoma. A independência que propunha dizia 
respeito às relações com o Estado, por isso recomendava que este não pudesse intervir, impon-
do limites ou caminhos obrigatórios para a educação e a pesquisa. Entretanto, não considerava 
falta de autonomia a vinculação das universidades aos institutos de pesquisa e escolas profis-
sionais, com os quais, ao contrário, deveria funcionar de forma interligada, constituindo assim 
um efetivo sistema de ensino.  Portanto, o padrão almejado, em termos pedagógicos, era que 
as universidades brasilerias funcionassem como uma reunião articulada de instituições, como 
um único organismo, evitando que se estabelecessem pela mera junção de diversas faculdades, 
independentes uma das outras, que apenas compartilhassem o espaço físico. 

O planejamento inaugural da USP, definido pela comissão dirigida por Júlio de Mesquita Filho, cujo 
relator foi Fernando de Azevedo (TEIXEIRA, 2010), não por acaso compartilhava desse ideal, por 
isso estabeleceu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como um ponto central e nevrálgico de 
sua organização (CABRAL, 2004). De caráter não propriamente profissional, por seu interesse ex-
clusivamente cultural, esta faculdade deveria ser o ponto focal para qual todas as outras deveriam 
convergiriam. Assim, ela ficaria responsável por ministrar os cursos básicos propedêuticos que 
seriam exigidos à todas as demais unidades, inclusive, colaborando com a formação dos docentes 
do ensino secundário e dos professores universitários.95 Seu papel, portanto, era o de integração 
universitária, que garantiria o funcionamento articulado de todas as instituições (TEIXEIRA, 2010). 

Ainda dentro desse esforço de integração, vale apontar que na fundação da USP, além de criar 
novos cursos, foram incorporadas as unidades já em funcionamento, como a Faculdade de Di-
reito, federal ainda em 1934, e alguns institutos, seguinto a proposta da pedagogia da Escola 
Nova de alargar o campo de ação da educação superior, fornecendo opções para aperfeiçoamento 
e especializações. Entre os institutos estavam: o Instituto Biológico, o Instituto de Higiene, o 
Instituto Butantã, o Instituto Agronomo de Campinas, o Instituto Astronômico e Geográfico,96o 
Museu de Arqueologia, História e Etnografia,97 e o Serviço Florestal (CABRAL, 2004, p. 43-44).  

O modelo físico de tal proposta, aquele que atenderia aos referidos propósitos educacionais 
acima expostos, era o de uma cidade universitária que agrupasse em uma mesma gleba todas 
instituições. Além de otimizar recursos, essa configuração potencializaria o convívio entre 
as diversas unidades e também entre alunos e professores. Um bom projeto de uma cidade 
universitária, conjuntamente com o projeto pedagógico, seria capaz de fazer aflorar o “es-

95 É preciso destacar que a faculdade tinha um perfil de colaboradora de fato, já que o decreto fundacional 
da USP mantinha a autonomia do Instituto de Educação - responsável pelas questões da preparação do-
cente - e preservava seu cunho de escola de formação profissional, conforme indica Cabral (2004). 
96 Atual Instituto Astronômico e Geofísico. 
97 Atual Museu Paulista.
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pírito universitário”, como estabelecia o decreto redigido por Azevedo: 

Para criação de um ambiente e uma tradição de espírito universitário, serão adota-
dos meios de desenvolver o espírito de iniciativa e trabalho e de pesquisa, a união 
e solidariedade de professores, auxiliares de ensino, e dos antigos e atuais alunos 
das diversas Faculdades, Escolas ou Institutos, na defesa da eficiência e do prestí-
gio das insituições universitárias. 

Parágrafo único - A aproximação e convívio dos professores e alunos das diversas 
Faculdades, Escolas ou Institutos, serão promovidos especialmente: 

a) Pela proximidade dos edifícios e construções das vilas universitárias;

b) Pela centralização administrativa da universidade, em tudo que respeite ao 
interesse comum;

c) Pela criação de cursos comuns, que atendam às necessidades de alunos de 
diferentes Faculdades, Escolas ou Institutos; 

d) Pelo regime de seminários, centro de debates e trabalhos em cooperação;

e) Pela prática de atividades sociais em comum, pelos alunos das diferentes 
Faculdades, Escolas ou Institutos;

f) Pela organização de sociedades e clubes universitários, de estudos, de jogos 
e de recreação;

g) Pela prática habitual de esportes, jogos atléticos e competições de que parti-
cipem universitários das diferentes Faculdades, Escolas ou Institutos. 

(Decreto estadual nº 6.283, título VII, artigo 43, apud CABRAL, 2004, p. 44). 

Entretanto, os modelos idealizados, tanto pedagógico quanto o físico, não se efetivaram. O 
campus aglutinador das escolas demoraria décadas para sair do papel, e a USP, assim como 
outras universidades brasileiras, fez-se através da sobreposição de faculdades e institutos já 
existentes. Até mesmo a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fundada em 1934 no mo-
mento de criação da universidade para ser seu ponto de convergência e na qual também foi 
instalada a reitoria, permaneceu fragmentada e dispersa no território por vários anos antes 
de se estabelecer em um único edifício na Rua Maria Antônia. O espírito universitário alme-
jado, capaz de provocar a transformação da sociedade, dependia da integração territorial e 
da unidade pedagógica para se efetivar e a ausência desses fatores repercutiu negativamente 
no projeto acadêmico da universidade, como veremos mais a frente. 
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4.2. Os ideais de Hélio Duarte para os projetos de campi universitários

Como vimos nos projetos do Convênio Escolar e das escolas Senai, também é visível nas 
produções voltadas para o ensino universitário a incidência das orientações pedagógicas 
de Anísio Teixeira nos projetos de Hélio Duarte. No relatório realizado para a concepção da 
Cidade Universitária de Santa Catarina, posteriormente publicado em um livro, o arquiteto 
expõe claramente suas propostas, tornando possível verificar a profunda conexão com as 
ideias do pedagogo sobre a organização universitária: 

Universidade

Pode-se definir como um conjunto orgânico unificado pela articulação moral e 
pedagógica  de Faculdades e Associações que, tendo por meio processos culturais, 
tem por fim a elevação do aspecto social e econômico de uma região.

Uma universidade não é, portanto, simples reunião ou agremiação de Escolas Supe-
riores sob uma mesma administração coordenante e executiva, mas essencialmente a 
articulação de Escolas sob a legislação orgânica de um sistema universitário capaz 
de definir e manter o equilíbrio de suas complexas funções (DUARTE, 1957, p. 12). 

Vale salientar que não se está afirmando aqui que ambos, Duarte ou Teixeira, não consi-
derassem a universidade como local de formação profissional. Como vimos, a estratégia de 
inaugurar esse tipo de centro de ensino estava diretamente ligada a um ideal de nação e a 
um plano político para os quais tanto a pedagogia quanto a arquitetura tinham se colocado 
a serviço. O caso específico da formação superior, como dissemos, dizia respeito à prepara-
ção de uma elite culta, capaz de exercer uma liderança que desenvolvesse economicamente 
e pacificasse socialmente o país, elevando-o a mesma categoria de primeiro mundo. O que 
procuramos explicitar aqui é que ambos consideravam que o papel da universidade ultrapas-
sava o da simples preparação profissional, deveria ser um campo de troca de aprendizados e 
informações e de estímulo integral à pesquisa, visando a realização de novas descobertas e 
de notáveis avanços científicos, em todas as áreas de conhecimento. Nas palavras de Duarte:

A elevação cultural, moral e econômica - função genérica da universidade - é ob-
tida por intermédio das funções específicas: Ensino e Pesquisa. Como Ensino en-
tendemos a formação de profissionais de grau superior nos diversos setores do 
conhecimento e das necessidades humanas, e como Pesquisa compreendemos o 
desenvolvimento dos conhecimentos e e a solução de problemas nos diversos cam-
pos da teoria e da prática.

(...) À Universidade caberá, através de um trabalho racional, estruturado por um 
sistema, cumprir sua função social e responder às necessidades de uma coletivida-
de de Ensino e Pesquisa  (DUARTE, 1957, p. 12). 

No mesmo sentido, Teixeira afirmava:

Destas grandes funções, consideraremos primeiro a da formação profissional. As 
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universidades, de modo geral, salvo alguma exceções, têm como objetivo preparar 
profissionais para as carreiras de base intelectual, científica e técnica. (...).

Não é fácil de caracterizar a segunda grande função. Seria do alargamento da men-
te humana, que o contato com o saber e a sua busca produzem nos que frequentam 
a universidade. É algo mais do que a cultural geral. É a iniciação do estudante na 
vida intelectual, o prolongamento de sua visão, o ampliar-se de sua imaginação, 
obtidos pela sua associação com a mais apaixonante atividade humana: a busca do 
saber. (...)

A terceira função é a desenvolver o saber humano. A universidade não só cultiva 
o saber e o transmite, como pesquisa, descobre e aumenta o conhecimento huma-
no. Este objetivo não é o mesmo do preparo profissional, não é o mesmo daquele 
alargamento mental da inteligência. A universidade faz-se centro de elaboração 
do próprio saber, de busca desinteressada do conhecimento, de ciência e saber 
fundamental básico. 

Por último, mas não menos importante, a universidade é transmissora de uma cul-
tura comum (TEIXEIRA, 2010, p. 170-171). 

Duarte demonstra, em diversos momentos, o quanto também lhe são caras as questões 
propulsoras de um espírito universitário, de aglutinação e integração das diversas funções 
da universidade. Da mesma forma que os pedagogos e pensadores que realizaram a criação 
dessas primeiras universidades, Duarte apostava na Cidade Universitária como modelo para 
atender aos princípios adotados e suscitar a alma acadêmica coletiva que defendiam como 
primodial. E para ele, esses objetivos devem ser alcançados pelo projeto adequado da cidade 
universitária, daí considerar que o arquiteto-urbanista fosse parte fundamental na efetiva 
concretização do modelo almejado. 

Definem-se os fatores urbanísticos de uma coletividade: uma Cidade Universitária será o meio 
de que se lançará mão para, tecnicamente, solucioná-los, dentro de princípios humanos. 

Diagrama feito por Duarte representando a atuação da universidade na sociedade. 
Fonte: Duarte, 1957, p. 13. 
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Completa-se o conceito de universidade como instituição social, com o dever de rela-
cionar, articular e assegurar não apenas os processos culturais que lhe são próprios, mas, 

também, a vida social plena do grupo humano componente (DUARTE, 1957, p. 13). 

Hélio Duarte também se solidariza com as escolhas de Anísio Teixeira por estratégias univer-
salistas para alcançar o que entendiam como as finalidades sociais dos sistemas de ensino, 
incluindo aí as universidades. Além disso, tanto o esquema acima quanto o trecho destacado 
abaixo, demonstram que, assim como Teixeira, Duarte também tinha apreço pela racionalidade 
funcionalista. Sua forma de organizar e pensar as estruturas e os planos estavam alicerçadas 
no modelo técnico e racionalista de organização do trabalho, como viemos demonstrando ao 
longo desta pesquisa, sempre procurando um encadeamento sincrônico que garantisse efici-
ência máxima e minimização dos hiatos. A metodologia científica fundamentada na experi-
mentação gozava de total credibilidade naqueles tempos, como já apontamos, e é nela que o 
arquiteto embasa suas propostas e seus projetos, assim como o fazia o pedagogo. 

O panorama mundial apresenta, portanto, nesse campo, extensa gama de institui-
ções, nas quais variam as tradições, constituição, necessidades e fins, variando, em 
consequência, OS SISTEMAS. Não obstante, certo é que em todas essas instituições 
as ideias racionais de organização do trabalho, os modernos métodos pedagógicos, 
os imperativos da investigação técnica e científica atual e os critérios onipresentes 
de economia vão imprimindo certas diretrizes gerais e impondo aos sistemas uma 
evolução de caráter universal (DUARTE, 1957, p.15-16).

Nos planos dos campi realizados por Hélio Duarte ficam então patentes a filiação ao ideá-
rio de Teixeira, que buscava alcançar sem abdicar dos ditames do urbanismo modernista, 
do qual também era adepto, como veremos mais a frente. Apesar de o arquiteto também 
considerar como modelo metodológico ideal que a universidade fosse fundamentada em um 
sistema com uma instituição central propedêutica (figura abaixo), os 20 anos anteriores - 
passados da inauguração das primeiras universidades até a década de 1950, quando realiza 
os projetos de campi -  demonstravam que esse ideal não sairia do papel. 

No plano de ensino, o sistema teórico (definido como ideal, consequentemente, 

Diagrama feito por 
Duarte represen-
tando o sistema 
teórico proposto 
originalmente. 
Fonte: DUARTE, 
1957, p. 17. 
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inatingível) consistiria na organização de um curso básico - propedêutico - geral 
para toda a Universidade. Egresso do propedêutico, seria o aluno encaminhado ao 
curso de especialização, curso este que caracterizaria a Faculdade componente do 

agrupamento universitário (DUARTE, 1957, p. 16). 

A partir da constatação da impossibilidade de implantar o modelo ideal, o arquiteto se con-
centrou em buscar uma solução que evitasse a configuração universitária como mera reunião 
física de escolas, procurando um desenho que promovesse alguma unidade pedagógica e al-
cançasse uma integração mais efetiva. Desse modo, Duarte propôs que nas cidades universi-
tárias as faculdades fossem agrupadas por área de estudo, por considerar que “a polarização 

Diagrama do siste-
ma preconizado. 
Fonte: DUARTE, 
1957, p. 23. 

dos recursos humanos e materiais da universidade, em cada setor de conhecimento, é lógica, 
econômica, eficiente e realizável” (DUARTE, 1957, p. 22). Procurou ainda associar nestas 
áreas as instituições de ensino e pesquisa com os cursos básicos, respondendo à necessidade 
de  maior união e congregação universitária, como fica indicado no gráfico abaixo. 

Em uma relação de mão dupla, o professor costumava levar seus temas e enfrentamentos da 
prancheta às salas de aula. E se os anos 1950 foram intensos em produção projetual como 
vimos anteriormente, o tema do “espaço universitário” foi muito debatido por Hélio Duarte 
também no ambiente acadêmico, que ele propunha modificar teórica e espacialmente, pro-
ferindo uma série de palestras e aulas sobre o tema:

•	 “Replanejamento da Cidade Universitária”, para alunos do quarto ano da Faculdade de 
Engenharia Industrial na USP, em 1956;

•	 “Cidades Universitárias” na Escola de Belas Artes de Salvador, em 1957;

•	 “Replanejamento da Cidade Universitária”, para alunos do quarto e quinto anos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, no mesmo ano;

•	 “Problemas das cidades universitárias brasileiras: plano, organização”, no IX Encontro 
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Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1957, no Rio de Janeiro.

As palestras e aulas comprovam como a atividade projetual repercutiam na atividade docente 
de Duarte, da mesma forma como a reflexão teórica como docente e pesquisador iluminavam 
a sua prática arquitetônica. Nesse sentido, é importante destacar que as concepções pedagó-
gicas que fundamentavam os projetos do arquiteto - e das quais era entusiasta - traziam em 
seu bojo uma visão de mundo e um ideal de sociedade, que não só davam suporte a forma de 
projetar de Duarte como também orientavam a sua reflexão sobre o ensino de arquitetura e 
urbanismo. Muito pouco dos projetos de campi foi efetivamente construído, mas, mesmo limi-
tados pelo baixo percentual efetivado, é possível verificar as trocas entre as atividades proje-
tual e docente. Os resultados materiais desses diálogos serão vistos a seguir, por sua relação 
com as proposições arquitetônico-urbanísticas em curso. 

4.3. Hélio Duarte, os CIAM e os primeiros planos de campi universitários 
no Brasil  
Se por um lado os diversos projetos de Hélio Duarte revelam o estreito diálogo com a peda-
gogia escolanovista, eles também evidenciam como o arquiteto estava atento às discussões 
internas do campo, sobretudo as urbanísticas, como procuraremos mostrar nesse trecho do 
trabalho. A concentração de faculdades em uma cidade universitária já vinha se realizando 
na Europa e nos Estados Unidos desde o final do século XIX e início do XX. Aqui, como lá, 
a organização dos campi tinha relação direta com a expansão urbana e as demandas que 
surgiam em consequência do adensamento populacional das cidades. 

Os territórios universitários também não recebem o nome de cidades à toa. Afinal, em seus 
espaços mora-se, trabalha-se, estuda-se; há habitações, ruas, estacionamentos, edificações, 
praças. Enfim, tratam-se de locais onde ocorrem práticas e processos sociais dos mais diversos 
vividos diariamente por seus habitantes, áreas dotadas das características, serviços e predica-
dos comuns às sociedades urbanas. Por essas razões, quando estudamos cidades universitárias 
estamos falando de análises de planejamento urbano, como esclarece o próprio Duarte:

A ideia de reunião de seus orgãos constituintes num mesmo local, em estruturas 
permanentes que possibilitem o fim colimado é uma ideia que lógicamente se im-
põe. Assim nasce a Cidade Universitária e nasce uma cidade, porque a execução, em 
proximidade física, dos elementos da Universidade traz consigo, imediatamente, o 
aparecimento das funções subsidiárias: HABITAR, RECREAR-SE, CIRCULAR, que vem 
se somar à função primeira - TRABALHAR (DUARTE, 1957, p. 12) 

São, de fato, cidades particulares, diferentes por estarem inseridas em uma unidade urbana maior 
que as hospeda e por terem suas próprias configurações de autonomia de gestão física e pedagógica. 
Cidades cuja organização, do ponto de vista de Duarte, como indica o trecho acima, deveria seguir os 
ensinamentos do urbanismo moderno, notadamente aquele idealizado pelo VIII CIAM, como veremos.

No Brasil as cidades universitárias surgiram na esteira da fundação das primeiras universidades no 
território nacional, eleitas como modelo físico para o acolhimento daquele determinado projeto pe-
dagógico, como já explicado. A primeira proposta é realizada para o campus do Rio de Janeiro, que 
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destacaremos por materializar um conjunto de ideais urbanísticos que serão adotados em outros 
projetos de cidades universitárias posteriormente, e que serão em parte revistos por Duarte.

Datado de 1936, Le Corbusier realizou um estudo para o projeto da Universidade do Brasil. 
Uma exposição clara do ideário urbanístico do arquiteto franco-suíço, sintetizado na Carta de 
Atenas,98 a proposta apresentava um campus estritamente organizado por funções, com edifí-

98A Carta de Atenas resultou do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM, reali-
zado em 1933, que teve como tema o estudo das funções da cidade.
99 O projeto de Le Corbusier implantava edifícios e ocupava parte dos jardins da Quinta da Boa Vista, 
desconsiderando recomendações da comissão organizadora da cidade universitária.

Implantação da 
Universidade do 
Brasil, projeto de Le 
Corbusier em 1936. 
Legenda: 1. Setor de 
Medicina, 2. Centro, 
3. Letras, Ciências e 
Filosofia, 4. Direito, 
5. Plataforma, 6. 
Arquitetura, Enge-
nharia e Belas Artes, 
7. Setor Esportivo, 8. 
Habitações, 9. Morro 
do Telégrafo. Fonte: 
Modificado pela 
autoria a partir de 
original em CABRAL, 
2004, p. 73. 

Plataforma sobre 
a linha de trem. 
À esquerda setor 
de Arquitetura, 
Engenharia e Belas 
Artes. À direita, 
fazendo a transição 
para a grande área 
central livre, o setor 
de usos culturais. 
Fonte: CABRAL, 
2004, p. 74. 

cios espalhados por uma ampla área verde, acessível ao pedestre em praticamente todo o nível 
do rés do chão. O lote pensado para acolher a cidade universitária ficava ao lado da Quinta da 
Boa Vista, onde hoje está parte da comunidade da Mangueira, área dividida com o estádio do 
Maracanã e da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) pela linha de trem urbano. 99

O projeto era organizado a partir da estrutrua viária: duas vias paralelas a linha do trem, senti-
do leste-oeste, e duas transversais a estas, no sentido norte-sul. Como era estratégia comum a 
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Le Corbusier, essas vias eram propostas em dois níveis: a cota do chão era espaço do pedestre, 
sobre elas, suspensa sobre pilotis, pistas para os automóveis, apartando totalmente os espaços 
de circulação motorizada. As duas vias no sentido norte-sul distavam entre si aproximadamen-
te 330 metros (CABRAL, 2004), e determinavam a dimensão de uma grande plataforma sobre 
a ferrovia, pensada como um dos principais meios de transporte para o campus. 

Em sentido transversal, organizavam-se eixos de edificações, reunidas em conjuntos estrate-
gicamente pensados em acordo com seus usos. Ao sul da plataforma, o eixo  de Arquitetura 
– que Le Corbusier considerou independente do curso de Belas Artes - Engenharia, Belas 
Artes, etc. À oeste, a área de usos esportivos, com o estádio. Subindo em sentido norte, após 
a plataforma, outro eixo transversal reunia, à direita, as faculdades de Letras, Ciências e 
Filosofia e à esquerda os usos correlatos ao ensino de Direito. Ao centro, limitado pelas vias 
norte-sul, ficava o que Le Corbusier chamou de Centro, reunindo os usos culturais - auditó-
rio, biblioteca, museu, música de câmara, teatro e escola de teatro - que avançavam além do 
eixo, prolongando-se pela praça central, relacionando-se com a área livre destinada à recre-
ação e circulação de pedestres entre as unidades. O último eixo transversal, mais ao norte, 
era o de Medicina e cursos correlatos, com um grande edifício laminar, que seria o hospital.  

Perspectiva do projeto de Le Corbusier  para a Universidade do Brasil, em primeiro plano, o eixo de medici-
na, com o grande edifício lâmina do hospital universitário. Legenda: 1. Setor de Medicina, 2. Centro, 3. Letras, 
Ciências e Filosofia, 4. Direito, 5. Plataforma, 6. Arquitetura, Engenharia e Belas Artes, 7. Setor Esportivo, 8. 
Habitações, 9. Morro do Telégrafo. Fonte: Modificado pela autora a partir de original em CABRAL, 2004, p. 73.

Cortes da universidade permitem visualizar a topografia e observar a escolha pelas partes mais planas do 
lote. Também é notável a dimensão do edifício do hospital universitário. Fonte: CABRAL, 2004, p. 75. 
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As habitações ficavam próximas à base do morro do Telégrafo, na porção mais ao norte, associa-
das aos usos mais sociais, como restaurantes, clubes, atléticas, etc. Tanto no limite norte quanto 
no sul, Le Corbusier procurou associar os prédios articulando-os entre si através de uma edifica-
ção transversal, que também buscava promover uma certa horizontalidade, definindo melhor os 
perímetros da universidade, já que esses eram os pontos de relacionamento direto com a cidade. 

A área livre ajardinada, sob pilotis, abaixo da via para veículos, o eixo de circulação de pedestres funcionava 
como uma grande marquise. Fonte: CABRAL, 2004, p. 75. 

Tendo sido descartado o projeto de Le Corbusier, o ministro Gustavo Capanema, encomendou 
um novo estudo para uma equipe liderada por Lucio Costa, com alguns dos membros do 
grupo que desenvolveram o edifício do Ministério da Educação e Saúde, incluindo além do 
próprio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy (CABRAL, 2004). O estudo guardava 
similaridades com a proposta anterior de Le Corbusier - a quem Costa convidou para desen-
volver o projeto de um grande auditório - seguindo os princípios urbanísticos ditados pela 
Carta de Atenas, entre eles a rígida separação funcional e o nível do rés do chão dedicado 
prioritariamente ao pedestre. 

Projeto da equipe liderada por Lucio Costa para Universidade do Brasil, de 1936-37. Legenda: 1. Setor esportivo; 
2. Habitações; 3. Setor de medicina; 4. Transposição da linha férrea; 5. Praça cívica, área cultural. Fonte: Modifi-
cado pela autora a partir de CABRAL, 2004, p. 78. 
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O projeto da equipe brasileira também optou pelo eixo norte-sul, de topografia menos aci-
dentada, para organizar o projeto da cidade universitária. Evitando extrapolar os perímetros 
determinados para o lote - o projeto de Le Corbusier invadia parte dos jardins da Quinta 
da Boa Vista -, o conjunto ocupa mais os espaços da gleba, não dando oportunidade para o 
grande parque ajardinado ao ar livre proposto antes por Le Corbusier. Uma grande explana-
da, determinada por duas vias de circulação norte-sul, com pátios ajardinados entre eles, 
organiza os edifícios transversalmente, configurando-se como uma praça ao ar livre de as-
pecto mais longitudinal. Não podemos deixar de notar que a solução é bastante semelhante 
a que Costa utilizaria, duas década depois, para o projeto uma nova Capital Federal, Brasília. 

Cortes do projeto para Universidade do Brasil, de 1936-37, mostram o impacto visual do edifício do hospital 
universitário. Legenda: 1. Hospital universitário; 2. Praça cívica; 3. Transposição linha férrea. Fonte: CABRAL, 
2004, p. 79. 

Diversas perspectivas do projeto da universidade, mostrando as variações e surpresas ao longo do trajeto da 
esplanada central. Fonte: CABRAL, 2004, p. 80. 

A área de esportes, com pequeno estádio, foi locada em posição igual a que tinha proposto 
o arquiteto franco-suíço, e o setor de moradia agora ocupa a porção mais ao sul do morro do 
Telégrafo, seguindo as curva de nível de modo a tirar melhor proveito da topografia aciden-
tada do local. Assim com fez Le Cobusier, o setor de medicina está no ponto mais ao norte do 
terreno, fechando a perspectiva da grande esplanada central do conjunto da universidade. 
O edifício é também o mais expressivo, configurando-se como um marco da cidade universi-
tária que poderia ser visto de vários pontos da cidade. 
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Tais orientações e tendências também aparecem no plano realizado entre 1948 e 1955 pelo es-
critório técnico da Comissão para Construção da Cidade Universitária de São Paulo, mostrando a 
influência dos princípios de Le Corbusier, testados nos projetos para a Universidade do Brasil no 
Rio de Janeiro e consolidados na Carta de Atenas, sobre a comunidade arquitetônica no Brasil. A 
Comissão de Planejamento da Cidade Universitária foi presidida por Luiz Ignácio R. de Anhaia Melo 
até 1951 quando, em virtude da troca de governador e, por consequência, do reitor da USP, ele 
entregou seus cargos - inclusive a direção da FAU. Assumiu a presidência Ernesto de Souza Cam-
pos e contando com os engenheiros Adriano José Marchini, José Maria da Silva Neves, o arquiteto 
Christiano Stockler das Neves - desligou-se em abril de 1950 - Mario Henrique Pucci - também so-
licitou desligamento em junho de 1950 - e o engenheiro Bruno Simões Magro. Somente a partir de 
1948 a Comissão passou a contar com apoio efetivo para funcionar. Com isso, o escritório técnico 
existente, composto pelo engenheiro civil José de Freitas Valle Filho e o arquiteto Djalma Lepage, 
foi incorporado à comissão, que passou a administrá-lo. Todos os membros da Comissão assinavam 
os planos e alguns dos projetos de edifícios, configurando uma autoria coletiva. 

A comemoração do IV Centenário da Cidade de São Paulo (1954) contou com uma progra-
mação realizada com antecedência, e é através desta que se concretizou uma liberação mais 
substanciosa de verbas para que a cidade universitária se realizasse até 1954. Da criação 
da USP, em 1935, até 1955 foram realizados mais de 10 projetos e estudos de implantação 
da cidade universitária, mas apesar dos debates e impasses, nessa última data o campus do 
Butantã finalmente começava a tomar forma.

Perspectivas de setores da esplanada central. Fonte: CABRAL, 2004, p. 80. 

Perspectiva aérea feita a partir do sudeste, vê-se eixo norte sul, com edifício do hospital universitário (1) 
ao norte, habitações (2), setor esportivo (3), praça cívica (4) e a transposição sobre linha férrea e avenida 
Maracanã da esplanada central (5). Notar uma segunda transposição proposta entre setor esportivo e área de 
moradias, à oeste. Fonte: CABRAL, 2004, p. 79. 
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Plano de 1937 para 
a cidade universitá-
ria da USP conhe-
cido como Solução 
Butantã. Observar 
ocupação de 
glebas à nordeste 
do Rio Pinheiros 
e eixo principal - 
monumental - de 
acesso no sentido 
nordeste-sudoeste. 
Também notar a 
proposta de um ra-
mal ferroviário que 
adentra ao campus 
e já o descarte do 
uso do rio com a 
proposta de um 
grande lago. Fonte: 
CABRAL, 2004, 
p. 91. 

No estudo de ocupação de 1943, o eixo principal mantinha-se o mesmo, agora proposto 
apenas como a única transposição do Rio Pinheiros. Já havia sido descartado o uso 
de terras além do rio, à nordeste. O lago foi dividido em dois e o ramal ferroviário se 
subdividiu em quatro, já dentro da gleba da cidade universitária. A proposta é contida, 
quando comparada com o plano de 1937, e a ocupação a sul apresentava traçado dife-
rente, seguindo as curvas de nível da topografia. Fonte: CABRAL, 2004, p. 91. 
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O Plano Aquarius 
foi vencedor de um 
concurso de ideias 
promovido em 1945 
para a Cidade Uni-
versitária de São 
Paulo. O plano vol-
ta a ocupar terras à 
nordeste, passando 
o Rio Pinheiros, 
e apresenta uma 
ocupação intensiva 
da gleba, incluindo 
as áreas à sudo-
este. Além disso, 
retoma os três 
pontos de travessia 
do rio, mantem o 
eixo principal de 
entrada no sentido 
nordeste-sudoeste 
e um acesso por 
ramal ferroviário.  
Fonte: CABRAL, 
2004, p. 91. 

Gleba final da cidade 
universitária da USP, 
mostrando as vias 
de comunicação 
com o centro da 
cidade, onde ficavam 
algumas faculdades 
- e permaneceram, 
como a faculdade de 
Direito do Largo São 
Francisco - passando 
pela faculdade de 
Medicina, aproxi-
madamente a meia 
distância entre a ci-
dade universitária e o 
centro de São Paulo. 
Notar a adutora da 
USP, diagonal que di-
vide a área hachura-
da da cidade.  Fonte: 
COMISSÃO DA 
CIDADE UNIVERSI-
TÁRIA, 1954, s.p.  
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Nesse plano, a divisão do campus se dá em setores a partir de categorias de uso (habitação, 
trabalho, circulação, lazer, esporte, etc) articulados por ruas primárias e secundárias que 
dividiam esses setores em unidades menores. Uma grande parkway - com mil e trezentos 
metros de extensão e cem metros de largura - promovia a imponência desejada ao acesso 
principal e ao centro cívico, ao qual conduzia. Marcando o centro cívico, fechando a pers-
pectiva monumental da parkway, foi implantada a torre universitária, um marco do campus. 
No centro cívico foram locados usos comuns, socializantes, considerados de integração para 
o conjunto universitário: a reitoria, uma biblioteca central e a Aula Magna - um grande au-
ditório capaz de acolher a maior parcela da população universitária.

Foto da grande parkway do acesso principal. Um grande canteiro 
central e linhas de jardins laterais colaboravam com suas dimen-
sões para promover a monumentalidade desejada à avenida de 
entrada do campus.  Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSI-
TÁRIA, 1954, s.p. 

Passeio junto à avenida de acesso principal. Fechando a pers-
pectiva, ao fundo, o edifício da reitoria já em obras.  Fonte: 
COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1954, s.p.  

Maquete da torre universitária, projetada 
pelo arquiteto Rino Levi para funcionar 
como monumento marco do campus, foi 
implantada ao final da avenida de acesso 
principal, no centro cívico.  Fonte: CO-
MISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 
1954, s.p.  
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Com relação a todos os planos anteriores, esse projeto apresentava diferenças muito expressivas. A 
maior delas, dizia respeito ao acesso principal, agora proposto em paralelo ao rio Pinheiros e não 
mais o atravessando. Não havia mais propostas de transposições do rio destinadas exclusivamente 
ao campus, o projeto se utilizava daquelas já existentes - a Ponte da Cidade Universitária somente 
seria realizada anos depois - nem se projetava mais a acessibilidade interna por ramal ferroviário, 
seria proposta uma estação na linha de trem da cidade, junto ao Rio Pinheiros. A expansão da área 
destinada à escola Politécnica também merece anotação, sendo muito significativa. 

Vista do foyer do auditório, projeto do arquiteto Rino Levi, que compunha o Centro Cívico da proposta para a 
cidade universitária. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1954, s.p.  

Perspectiva do projeto do arquiteto Rino Levi para o grande auditório, a Aula Magna, um dos componente do Cen-
tro Cívico da proposta para a cidade universitária. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1954, s.p.  
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Nas regiões periféricas da cidade universitária foram propostos os setores cuja utilização 
deveria ser compartilhada com a comunidade em geral e não apenas pela população uni-
versitária - docentes, discentes e funcionários - como os núcleos esportivos, médico, vete-
rinário, ou que demandavam uma relação franca com o exterior, como o núcleo residencial. 
Os setores considerados fulcrais no projeto pedagógico, foram centralizados na proposta do 
campus:  os usos socializantes - no centro cívico - e os cursos de filosofia, ciências, letras, 
ciências econômicas, direito e administrativas. 

Maquete do setor esportivo, projeto do arquiteto Ícaro de Castro Mello, proposto 
próximo ao lago para recreação e prática esportiva, que por conta do formato retan-
gular, ficaria conhecido como Raia Aquática da USP.  Fonte: COMISSÃO DA CIDADE 
UNIVERSITÁRIA, 1954, s.p.  

Maquete do setor residencial, projeto do arquiteto Rino Levi. Pensado junto ao setor 
esportivo, aproximando os setores de usos mais intensos do corpo discente, e também 
próximo ao perímetro, para se relacionar com a cidade. A área apresentava uma topo-
grafia um pouco acidentada - tratava-se de uma porção ao sul do complexo esportivo, 
próximo do Instituto Butantã – por isso a implantação proposta acompanha, em parte, 
a curva de nível, com desenho em forma de leque quando visto em planta. Os dois pa-
res de edifícios laminares soltos do conjunto foram separados para moradias femininas. 
Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1954, s.p.  
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O aporte de verbas realizado durante o período que antecede as comemorações do IV Cente-
nário de São Paulo (1954), de fato viabilizou uma série de obras no campus, em sua grande 
maioria obras de terraplanagem e infraestrutura, que totalizavam 46% das despesas, além 
dos grandes projetos que, em parte, foram iniciados. Contudo, a partir de 1954, os projetos 
e as obras são novamente interrompidos por conta de problemas políticos, dados pela eleição 
de um novo governador e a consequente troca de reitor, modificando os integrantes da Co-
missão e do escritório técnico A retomada só ocorre com a posse de Hélio Duarte, em 1955, 
como engenheiro técnico da Comissão da Cidade Universitária, função a qual se dedicou até 
1959. Duarte promove, então, um replanejamento da Cidade Universitária, em 1956, que 
buscaria aproximar o projeto do campus da USP dos mais recentes conceitos desenvolvidos 
pelos CIAM(s), distanciando-se, relativamente, dos rigorosos princípios da Carta de Atenas, 
como veremos. 

4. 4. Os projetos de campi universitários de Hélio Duarte 

4. 4.1. Replanejamento da Cidade Universitária da USP (1956)
Os anos 1950 são os de mais intensa produção do arquiteto, que a essa altura já trazia na 
bagagem uma experiência acumulada de vários anos dedicados a projetos educacionais a 
frente do Convênio Escolar; dos estudos para o projeto da Escola-Parque na Bahia, quando 
trabalhou diretamente com Anísio Teixeira; das escolas do Senai e do projeto do campus 
da Universidade de Santa Catarina (1955/56) - muitos destes realizados com o engenheiro 
Ernest Mange, de quem foi parceiro por muitos anos. Toda essa experiência, sem dúvida, o 
credenciava para assumir a direção da Comissão da Cidade Universitária.

Em 1956, Duarte apresenta sua proposta de replanejamento para a Cidade Universitária da 
USP. Em sintonia com os fundamentos teóricos escolanovistas mencionados anteriormente, 
o arquiteto retoma os ideais propostos no momento original de criação da universidade que 

Setor de Filosofia, Ciência e Letras. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1954, s.p.
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a definiam como um conjunto articulado e integrado que visava a elevação moral e econômi-
ca a partir do desenvolvimento cultural e da prática científica. Além de retomar a orientação 
pedagógica original, Duarte revê certos preceitos do urbanismo modernistas e se vê diante 
do desafio de atuar em uma área que já tinha sofrido um conjunto de intervenções signifi-
cativas orientadas pelo plano de 1947 a 1954. 

O replanejamento foi publicado em novembro de 1956, e seu início se dedica ao levantamen-
to da situação de momento, ou seja, do que tinha sido realizado e projetado até aquela altu-
ra. A principal questão apresentada dizia respeito à não finalização da cidade universitária 
e ao impacto sobre o número de diplomados, considerado insignificante quando comparado 
aos índices de expansão urbana e crescimento populacional de São Paulo, intimamente rela-
cionados ao aumento das atividades socioeconômicas da cidade que pressionavam a deman-
da por mão de obra qualificada e quadros técnicos habilitados. Duarte revisita os gráficos 
expostos na publicação do plano de Santa Catarina (1956) e os reapresenta para explicitar a 
sua visão do que seria o sistema universitário ideal. 

Diagrama apresentado no replanejamento demonstrando o sistema universitário possível de ser realizado. 
Notar releitura de gráficos apresentados anteriormente, quando publicou o plano para a Universidade de San-
ta Catarina. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  

Os diagramas evidenciam, mais uma vez, a metodologia racional e as técnicas sistemáticas 
e funcionalistas nas quais o pensamento de Duarte se alicerçava. Outro esquema gráfico 
apresentado na sequência no qual retoma as proposições desenvolvidas para Santa Catarina, 
explicita a função primeira da universidade, a de formar a “elite pensante e dirigente”. 
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Diagrama apresentado no replanejamento em defesa das novas propostas, que reduziriam o tempo das obras 
e os custos da construção das edificações. Além disso, o projeto permitiria flexibilidade para funções não pre-
vistas ou que variassem ao longo dos anos, pois estaria fundamentado “na experiência”, enquanto os estudos 
anteriores se apoiavam, do seu ponto de vista, na “permanência”.  Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSI-
TÁRIA, 1956, s.p.  

Esquema gráfico apresentando a definição de Duarte sobre a universidade e suas finalidades, destacando a for-
mação da elite dirigente. Notar que não dispensa a citação a Carta de Atenas, mas suas propostas promoveram 
uma certa revisão desses princípios, como veremos. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  
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A principal alteração proposta por Duarte foi a transformação do centro cívico em um centro comu-
nitário, um o core (coração). Para tanto, o arquiteto propõe agregar aos edifícios propostos no plano 
anterior para o centro cívico, restaurantes, hotel para professores, bares, correios, salão de festas. A 
proposta previa, portanto, uma série de espaços e usos articulados com o objetivo de consolidar esse 
centro como um ponto de encontro, um local de convergência, que atenderia ao princípio fundamen-
tal de reunião e integração da população universitária. Para essa mudança nevrálgica se fez necessário 
a readequação do traçado viário, através do qual o arquiteto pôde promover novas relações entre as 
diversas funções que se davam no campus, revisando também o zoneamento anterior. 

A primeira imagem é o zoneamento anterior e a segunda a nova organização proposta pelo replanejamento 
de 1956. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  
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No zoneamento proposto pelo replanejamento de 1956 a área destinada aos Institutos e 
anexos cresceu 6,5%. O espaço destinado às habitações reuniu moradia para estudantes, 
docentes e funcionários, ao qual foi adicionado uma área para treinamentos esportivos, que 
nessa proposta ficava separada da zona de competições desportivas, e áreas verdes livres. 
Como se vê, o plano de Duarte não propôs uma organização das zonas baseada  exclusiva-
mente em uma separação rigorosa das funções, sendo mais relevantes, na determinação dos 
arranjos do projeto, as dinâmicas da vida universitária, como percebemos, por exemplo, no 
ato de juntar as habitações aos espaços para treinamentos esportivos. 

Proposta da área residencial, ainda periférica, junto ao eixo do acesso principal, manteve-se próxima ao setor 
esportivo, agora destinado à competições, já que os espaços de treinamento foram locados junto às moradias. 
Notar também que as zonas de moradia foram pensada no entorno do core – à sudoeste da planta acima - já 
que nesse estavam reunidos não apenas os usos socializantes como diversas funções comuns a toda popula-
ção universitária, como restaurantes, bares, etc. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  

No sentido de conseguir diminuir os custos, também o número de tipologias viárias foi reduzido 
de sete para quatro, cujas larguras variavam de dez a cinquenta e quatro metros, incluindo a 
parkway do acesso principal, originalmente projetada com cem metros. Eram propostas apenas 
as vias principais e secundárias, indicando que as vias internas somente seriam determinadas 
após a realização dos projetos das unidades de ensino e das demais edificações do conjunto 
universitário, que não precisariam, portanto, sujeitar-se a um traçado definido anteriormente. 
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A primeira imagem é o projeto viário anterior e a segunda as adaptações propostas pelo replanejamento de 
1956. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  
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Entretanto, as características de maior destaque no replanejamento proposto eram aquelas destinadas aos 
aspectos sociológicos, especialmente aquelas ligadas ao projeto do core, que poderiam promover a integra-
ção almejada inicialmente por Duarte. Como mencionamos, o arquiteto propôs usos estratégicos associados 
àqueles já determinados ao centro cívico do campus, de forma que o core se efetivasse como um ponto de 
convergência da população universitária, como demonstra o gráfico abaixo realizado pelo arquiteto. 

Diagrama mostrando a confluência de toda a população universitária - tanto a flutuante quanto a residente - 
ao centro de convergência, o core. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  

Planta do core, que além dos usos propostos para o centro cívico do plano anterior, inclui usos atrativos para a população univer-
sitária, como teatro, cinema, restaurantes, bares, hotel, galeria, etc. Fonte: COMISSÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  
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A escolha do core e a superação da rígida compartimentação funcionalista revelam não só a assimilação 
dos ideais pedagógicos escolanovistas como a intimidade de Duarte com as discussões promovidas pelos 
CIAM. O próprio Duarte, na publicação do replanejamento de 1956 cita diretamente o VIII CIAM, junto à 
planta de implantação do core, destacando um trecho - em inglês - das resoluções do congresso: 

The expression of the core must interpret the human activities that take place 
there: both the relations of individuals with one another, and the the relations of 
individuals with the community, only full development of both these relationships 
can safeguard the dignity of individual life.100 (CIAM VIII, 1951, apud COMISSÃO 
DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.). 

O “coração da cidade” foi o tema do VIII Congresso realizado em 1951, no qual se debateu formas 
para atuação dos arquitetos-urbanistas na reconstrução dos centros urbanos europeus destruídos 
durante a Segunda Grande Guerra, revisando os princípios urbanísticos ditados pela Carta de 
Atenas e procurando reverter a tendência excessivamente funcionalista. Tal familiaridade não 
era mera casualidade, nem fruto de sua atualização constante, afinal o arquiteto havia sido acei-
to como membro do CIAM, em 1945,101 quando da visita de Richard Neutra a São Paulo. 

No referido congresso, destacou-se o texto do então presidente do CIAM, Josep Luís Sert, que 
procurava compreender como e quais as diferenças das relações que se estabeleciam e se ma-

Perspectiva aérea do core, o acesso principal - parkway - à esquerda, com a torre universitária fechando a 
perspectiva. Notar o prédio da reitoria, à direita, separado do conjunto de edifícios do core. Fonte: COMIS-
SÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 1956, s.p.  

100 A expressão do core deve interpretar as atividades humanas que ali acontecem: tanto as relações dos 
indivíduos uns com os outros, como as relações dos indivíduos com a comunidade, somente o pleno de-
senvolvimento dessas duas relações pode salvaguardar a dignidade da vida individual”. Tradução nossa.
101 Dado confirmado em seu currículo, depositado no acervo de documentos funcionais do profes-
sor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também citado em 
SEGAWA, Hugo. Op.Cit.
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nifestavam nos centros públicos (polis) com as que se davam no espaço doméstico (domus), 
entendo que o espaço urbano é prioritariamente um local edificado para o convívio social, 
onde se dá o processo de acumulação de símbolos e onde se dão diversas práticas sociais. (BA-
RONE, 2002; FERNANDES, 2005)  

Vê-se em Hélio Duarte preocupação semelhante a de Sert com o processo de degradação dos cen-
tros urbanos em contraposição à expansão periférica das grandes cidades, ainda que em outra 
escala. Vista como um problema decorrente dessa expansão, a descentralização era entendida 
ao mesmo tempo como a solução para os novos desafios urbanos, desde que articulada com uma 
nova valorização simbólica e funcional nas áreas centrais. Assim, como no CIAM, Duarte projeta-
va o core da cidade universitária da USP, mas também a de Santa Catarina e a de São Carlos, com 
o intuito de alcançar a integração da comunidade universitária, mas uma integração focada no 
indivíduo, uma congregação não mais apenas pedagógica, mas de caráter social, humanizadora. 

O coração da cidade universitária da USP, e outros itens do replanejamento proposto por 
Duarte, não foram levados a cabo e, por isso, engrossaram a lista dos projetos não realizados 
para aquele campus. O tempo, contudo, mostrou que sua aposta, assim como a dos educa-
dores da época, parecia acertada diante da desarticulação entre as unidades e os excessos 
da especialização. O plano da Cidade Universitária de Santa Catarina (atual Universidade 
Federal em Florianópolis) também não foi adiante por completo, como veremos agora. 

4. 4.2. Plano para a Cidade Universitária de Santa Catarina (1955-56) 
A proposta para o campus da Universidade de Santa Catarina foi publicado antes do re-
planejamento da cidade universitária da USP, nos primeiros meses de 1956.  No início da 
publicação, Duarte explicita suas visões e conceitos sobre a universidade, sobre o sistema 
universitário ideal e o modelo possível de ser implantado no. O rico material foi base para 
as nossas análises, fonte para refletir sobre os diálogos entre as propostas arquitetônicas e 
pedagógicas de Duarte e Teixeira. 

Seguindo uma lógica racional e metodologia funcionalista, Duarte organiza e apresenta o pro-
grama da universidade, sudividido por funções: F1 para ensino e pesquisa - função primeira -, 
F2 para habitação, F3 recreação - incluídos usos socializantes e/ou culturais - e F4 administra-
ção. Para cada uma das funções do programa, em acordo com suas demandas específicas, o ar-
quiteto planifica as exigências da organização geral e administrativa, da capacidade, tipifica os 
elementos principais e com quais deve se relacionar, os números de departamentos, o regime 
de trabalho etc. Após cada um dos levantamentos, realiza um quadro de áreas, determinando 
as dimensões de cada uma das demandas das funções por ele determinadas como mínimas ao 
bom projeto de uma cidade universitária. Dessa forma, Duarte fundamenta uma programação 
- figura abaixo - para o plano do campus, como um cálculo matemático lógico, supostamente 
indiscutível, contendo tanto às áreas mínimas de cada uma das divisões funcionais, quanto 
um organograma do funcionamento do sistema universitário.
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Para fazer frente à impossibilidade de realização total de seu planejamento, e prezando pelos critérios 
econômicos, Duarte propõe um plano para execução da cidade universitária em partes, ao longo de 
tempos distintos. E prepara uma estratégia de construção para edificar a primeira etapa, incluindo todos 
os programas considerados primordiais, em um prazo de dois a cinco anos, considerado por ele suficien-
temente curto para não sofrer interferências ou distorções impostas por questões econômicas e, menos 
ainda, de ordem política. Entretanto, apesar de seu esforço e de todo o estudo e planejamento, o projeto 
não foi executado - nem mesmo o plano para os cinco primeiros anos - tendo sido realizado apenas o 
sistema viário e considerado em parte o zoneamento proposto.

Organograma geral da Cidade Universitária de Santa Catarina. Além da organização da universidade, os quadros 
indicam as áreas de cada uma das quatro funções do campus. Fonte: DUARTE, 1956, p. 48.  
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Localização da gleba destinada ao 
planejamento da cidade universitária e a 
relações viárias com o entorno e com a 
cidade de Florianópolis. Fonte: DUARTE, 
1956, p. 76.  

Gleba destinada a cidade universitária e 
dois lotes contíguos que Duarte propõe 
para as expansões futuras. Fonte: DUAR-
TE, 1956, p. 77.  



286

Em termos gerais, o plano presupunha que as edificações e o conjunto se sujeitassem  às 
seguintes orientações e aspectos básicos: 

a - Criar condições especiais tais que tornem sensível a natureza “Cidade” do con-
junto. Edifícios excessivamente distanciados passam a constituir elementos iso-
lados, desintegrados, dificultando ou mesmo impossibilitanto uma percepção do 
conjunto;

b - Organizar o espaço, criando relações e volumes na escala humana;

c - Propiciar a ligação inter-blocos em termos econômicos, humanos e materiais 
(ligações cobertas);

d - Economia na excecução dos serviços gerais, tais como pavimentação, rede de 
água, luz, esgoto e outros. 

Dessa forma, o planejamento previa alta densidade construtiva, o zoneamento seguindo a divisão 
funcional acima descrita: ensino/pesquisa, habitação, recreação e administração. As edificações 
foram limitadas em 3 ou 4 pavimentos, de forma a evitar a circulação vertical por elevadores que 
encarecia a obra e a manutenção. O sistema viário deu preferência à circulação de pedestres, de 
forma que as vias internas, que ligavam setores da cidade universitária, deveriam ter elementos 
que forçassem a redução de velocidade dos veículos. A via de maior dimensão, assim como no 
campus da USP, foi projetada com um canteiro central ajardinado e ligava o acesso principal ao 
core, também com uma torre fechando a perspectiva. Na hierarquia dos espaços, essa configu-
ração determinava o centro cívico e social como local mais importante da cidade universitária. 

Plano para o 
campus da Univer-
sidade de Santa 
Catarina, com des-
taque para o core. 
Legenda: 1.Acesso 
principal e parkway, 
2.Setor esportivo, 
3.Moradias estu-
dantis masculinas, 
4.Moradias estu-
dantis femininas, 
5.Habitações para 
docentes, 6.Clube 
estudantil, 7.Clube 
docente. Fonte: 
DUARTE, 1956, s.p.  
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Para cada uma das áreas de ensino, para cada uma das faculdades, foram pensadas edificações que 
permitissem espaços suficientes para: administração individual, salas de aula, auditórios e grande 
anfiteatro. Os institutos de pesquisa foram agrupados conforme suas áreas de atuação, próximos 
às escolas as quais serviam. O setor de esporte, implantado na perferia, à leste, ficava próximo às 
moradias estudantis para rapazes,  em número muito superior, distantes e opostas às residências 
para moças, apartadas pelas habitações de professores e clubes do corpo discente e docente. 

No core da Universidade de Santa Catarina, foram propostos os usos congregadores da po-
pulação universitária, mas de desenho e usos mais singelos do que o centro projetado para 
a USP. Compunham-no a torre universitária, reitoria, prefeitura, correios, telégrafo, restau-
rantes, comércio, cooperativas, biblioteca, discoteca, um grande teatro e um anfiteatro ao 
ar livre, entre outras funções cívicas e usos de recreação, lazer e socializantes. 

O projeto do campus da Universidade de Santa Catarina, assim como a reformulação proposta 
para a cidade universitária da USP, não tiveram melhor destino que planejamento para o 
campus da Escola de Engenharia de São Carlos, como veremos. Como antecipamos, apenas 
parte do zoneamento foi aproveitado e o sistema viário foi implantado. 

Localização atual da cidade universitária da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Fonte: modificada 
pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 21 jan. 2017.

4.4.3. Plano para a Escola de Engenharia da Universidade de São Pau-
lo na cidade de São Carlos (1952-54)
Desenhado em 1952, o plano para o campus da USP a ser implantado na cidade de São Carlos, foi o 
primeiro dos projetos de cidade universitária de Duarte e foi realizado em parceria com Ernest Mange. 
Do complexo proposto para a gleba de 157 mil metros quadrados - situada, na época, na periferia da 
cidade - apenas a edificação principal foi construída, conhecido como o edifício E1. Aqui, como nos 
projetos posteriores, Duarte discutiu a conceituação da universidade, sua organização didática e bases 
pedagógicas, de maneira a definir suas características particulares e fixar o seu programa.
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Foram desenvolvidos o plano piloto da pequena cidade universitária e o anteprojeto de algu-
mas das edificações do campus, cujo programa incluía, além do ensino e pesquisa, também 
usos socializantes de recreação e moradias estudantis e para docentes. Os dois conjuntos 
de habitações, ao sul o dos professores e à leste o dos estudantes, foram implantados nos 
perímetros, para se relacionarem de forma mais franca com a cidade, mas também para reali-
zarem uma transição e preservarem os usos mais especializados do contato direto com a rua, 
por isso pensados mais para o interior da gleba. Pelos mesmos motivos, estão no limite norte 
os espaços esportivos, quadras, ginásio, um pequeno estádio, enfim, uma praça esportiva. 

Localização do campus da USP na cidade de São Carlos. Abaixo, à sul da universidade, o centro da cidade 
de São Carlos. Ao norte, não visível na foto, distante aproximadamente 3,5 km, está a cidade universitária 
da UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos). Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite 
disponível em: <https://www.google.com.br> Acessado em: 30 jan. 2017.

Planta do campus da USP da cidade de São Carlos, em rosa destacado o core e em verde o edifício E1. Legen-
da: A. Habitações Estudantis, B. Centro Social, C. Ginásio, D. Setor Esportivo, E. Clube e Habitações Docen-
tes, F. Biblioteca, Auditório e Administração. Fonte: Modificado pela autora a partir de Acrópole, n. 249, 1959, 
p. 324.  



289

Nesse primeiro projeto Duarte e Magne ainda ensaiavam o desenho de uma praça cívica que 
atendesse ao princípio de congregação da população universitária - que alcançou uma sensí-
vel evolução entre este estudo e o projeto do core da cidade universitária da USP em 1956. 
Apenas um dos edifícios propostos para o centro cívico tinha uso de caráter socializante, 
para o qual confluiriam estudantes e professores, com auditório, biblioteca e administração 
universitária. Os demais edifícios propostos junto à praça central, eram para aulas teóricas 
e os laboratórios de aulas práticas, nesse último destacando-se o E1. 

Localização do edifício E1, destacado em 
rosa, no campus da USP da cidade de São 
Carlos. Fonte: modificada pela autora a 
partir de foto de satélite disponível em: 
<https://www.google.com.br> Acessado 
em: 30 jan. 2017.

Se do ponto de vista do planejamento da cidade universitária este projeto não avança como os realiza-
dos para a Santa Catarina e São Paulo, o edifício E1 mercece ser destacado por ser uma obra singular 
que se configura como um experiência anterior àquelas consideradas pioneiras da industrialização da 
construção civil no Brasil e que se afirma como um esforço efetivo de racionalização da produção ar-
quitetônica. A experiência acumulada por Duarte e Mange nas obras anteriores - especialmente as do 
Convênio Escolar e a do Senai - se fazem sentir nesse projeto, mas o que mais nos interessa destacar 
aqui é que o mesmo indica que a forma de pensar e a metodologia de projeto de Duarte, que veio se 
desenvolvendo individualmente ou em parcerias ao longo dos anos de atividade, de muitas tentativas 
e erros e que, portanto, não surgiu naturalmente, como ato inerente ao gênio inventivo.

4.4.3.1. Edifício E1 (1954)
As obras do edifício laminar, de área 
útil aproximada de 3400m2, foram 
iniciadas em 1954 e concluídas em 
1956. Sua estrutura recupera a so-
lução ensaiada por Duarte e Mange, 
em 1952, para o Internato SENAI em 
Campinas. Isso comprova nossa per-
cepção sobre a metodologia de tra-
balho, demonstrando ser a atividade 
projetual um processo cumulativo 
fundamentado na experimentação, 

Foto do edifício E1 em fase final de construção. Observar linha 
de apoios longitudinal única, centralizada em relação à seção 
transversal do edifício. Fonte: Acrópole, n. 249, 1959, p. 324.  
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como uma sequência de escolhas e decisões que, ao longos dos anos, vão sendo corrigidas, re-
visadas ou descartadas até que, finalmente, um certo padrão se estabelece. Esse entendimento 
vem sendo apresentado ao longo da pesquisa e os estudos e projetos do arquiteto o comprova. 

Como em outros tantos trabalhos que apresentamos, aqui também os trabalhos partiram de grá-
ficos e diagramas iniciais, que fundamentavam os estudos sobre a organização do programa, nes-
te caso, dando suporte a testes sobre a articulação entre os espaços e experimentações de layout 
para diversos usos possíveis.  Entretanto, diferente da racionalidade construtiva já apresentada 
em diversos projetos, nos quais Duarte costumava trabalhar com materiais já disponíveis no mer-
cado da construção civil, no edifício em questão, o arquiteto em parceria com Mange, opta por 
estimular os processos de préfabricação e de mecanização do canteiro de obra, refletindo sobre 
as possibilidades do desenvolvimento de novos elementos materiais para a produção industrial.  

Planta do andar tipo do edifício E1, com estudos de diversas formas de ocupação dos espaços e a organização 
a partir do módulo de 70 x 70cm. Fonte: Acrópole, n. 249, 1959, p. 327. 

O projeto do E1 foi realizado usando coordenação modular, com uma proposta de racionali-
zação que se estendia a todo o processo produtivo, desde a concepção até às possibilidades 
de ocupação, de maneira que todo os elementos fossem tipificados e passíveis de pré-fabri-
cação. O módulo base - de 70x70cm - determinava o projeto por completo, desde as dimen-
sões do edifício, até os componentes construtivos e os elementos arquitetônicos: caixilhos, 
instalações elétricas, sistema hidráulico, vedações - interna e externa. Dessa forma, tudo foi 
dimensionado a partir do módulo base, como Duarte explica: 

Na planificação do edifício foram adotados os processos de tipificação e modulação. 

Toda a área útil é uma rede de quadrado (sic) modulares (70 x 70). À essa discipli-
na dimensional subordinam-se todos os elementos padronizados de sua estutura 
resistente de verdação (p. e. interculúneo de 11,20 correspondente a 16 módulos 
ou largura dos caixilhos tipo 2,80 igual a 4 módulos, etc). As divisões internas 
passíveis de retirada e de colocação a qualquer momento, sem interferência com o 
restante da construção, ficam lógicamente subordinadas à essa mesma disciplina 
modular. 

Construtuva e geometricamente foi desta maneira solucionada a questão da flexi-
bilidade espacial. 

Ao problema da maleabilidade complementar o indispensável da alimentação dos 
ambientes em matéria de luz, força, telefone, esgoto, água e gás, foi dada uma 
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solução que reputamos bastante original. O dispositivo estrutural foi concebido 
permitindo um cômodo desenvolvimento horizontal e vertical das canalizações. 

Esses grandes “dutos” de concreto, onde serão instaladas as canalizações (sem 
maior consumo estrutural) são integralmente acessíveis, tanto no sentido vertical 
como no horizontal. Destarte, as canalizações vão alimentar um ambiente de deter-
minada função serão colocadas no momento desejado, podendo ser retiradas caso 
sua serventia desapareça (DUARTE, 1957, p. 30).

Corte perspectivado do edifício E1. Notar o sistema construtivo: o apoio central era 
feito por dois pilares, com vazio entre eles para a passagem das tubulações, facilitando 
o acesso e, portanto, a manutenção das canalizações. A distribuição horizontal das 
tubulações também é realizada por uma canaleta central na laje, projetada em caixão 
perdido. Pontos no piso são pensados para acesso às tubulações horizontais, ramais 
variantes das verticais, concedendo total liberdade de arranjos às plantas dos pavimen-
tos Fonte: DUARTE, 1957, p.31.  

O desenho deste edifício também revela a capacidade do arquiteto de articular projeto arqui-
tetônico, renovações tecnológicas, conceitos pedagógicos e até questões de representativi-
dade, como nos projetos de campi aqui apresentados. De fato, o E1 é muito simbólico dessa 
habilidade, já que seu revolucionário projeto foi realizado para receber uma instituição de 
ensino universitário, mais especificamente, para acondicionar uma escola de engenharia que 
buscava justamente se firmar no cenário de desenvolvimento da industrialização no país. 
Não poderia ser menos representativo o edifício dessa unidade de ensino do que um projeto 
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pensado com uma metodologia industrial e totalmente racionalizado de forma a otimizar seu 
processo construtivo.102 Nas palavras do próprio arquiteto: 

Por outro lado, tendo em vista razões econômicas e o próprio caráter técnico da 
organização, procurou-se adotar processo construtivo avançado, utilizando-se 
ao máximo as possibilidades de estandartização e consequente industrialização 
dos elementos. Em todos seus aspectos é esta obra uma experiência bastante rara 
no meio brasileiro e talvez experiência única em alguns aspectos.  

A Escola de Engenharia de São Carlos iniciaria suas atividades e contribuições té-
nica com a construção de suas próprias instalações: êsse o princípio inicialmente 
admitido  (DUARTE, 1959, p. 327).

Nesse sentido, no artigo “Módulo só. O edfícios E1, em São Carlos, de Ernest Mange e Hélio Duarte” 
(RISCO, n.5, 2007, p.22-32), Ana Luiza Nobre também destaca a experiência do projeto deste edifício 
dentro do cenário nacional, como concepção pioneira de industrialização da construção no Brasil, e 
relembra a ligação entre o programa - curso de engenharia - e o projeto inovador. Em suas palavras: 

mais particularmente com a construção de um estabelecimento de ensino que bus-
cava meios para firmar-se num cenário político marcado pela ênfase crescente na 
industrialização do país. Criada em 1948, em funcionamento desde 1952, a Escola 
de Engenharia de São Carlos se definiria, afinal, por uma orientação para a pesqui-
sa científica e tecnológica que o E1, marco inicial do novo campus, deveria de certo 

modo resumir e ratificar (NOBRE, 2007, p. 23).

A busca de Duarte pela flexibilidade dos projetos perpassou grande parte de suas obras, e 
explica em grande medida o que o levou, junto com seu colega e sócio, à essa experiência 
pioneira. A modulação integral, como chamavam, e da qual dependia a versatilidade total 
da edificação, foi conquistada através da tipificação. É justamente na tipificação que resi-
de a inventividade deste projeto, ao sujeitar todos os elementos do edifício a um módulo 
base com vistas a conceber uma edificação reproduzível, que pudesse ser construída de 

Foto de um dos pavimentos ainda sem ne-
nhuma divisória. Notar calhas longitudinais, 
no centro do teto, e os espaços entre os 
pilares para as passagens de tubulação, so-
lução que flexibiliza efetivamente a planta.  
Fonte: Acrópole, n. 249, 1959, p. 328.  

102Apesar de não termos localizado documentos ou fontes que possam comprovar nossa suspeita, há, 
nas experiências e projetos do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, evidentes confluências entre as 
soluções estruturais que adotou em alguns de seus projetos em função do mesmo conjunto de ques-
tões que aquelas desenvolvidas por Duarte em parceria com Mange no projeto do edifício E1. Para 
reforçar essa hipótese, lembramos que Lelé desenvolveria, anos depois, a tecnologia da argamassa 
armada justamente na Escola de Engenharia de São Carlos. 
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forma rápida e com baixos custos, quando ainda eram incipientes no Brasil as experiências 
construtivas partindo de alguma ideia de modulação. De fato, os debates sobre o assunto 
somente se aqueceriam e consolidariam efetivamente uma década depois, nos anos 1960 
(KOURY, 2005). 

Vale destacar o desenho das vedações externas e caixilhos que, como todos os demais ele-
mentos do projeto, também estavam sujeitos ao módulo, exigindo que Ernest Mange colo-
casse em uso toda a experiência que adquiriu no estágio com Le Corbusier, quando detalhou 
os caixilhos da Unidade de Habitação de Marselha, como vimos anteriormente. A escolha 
pela orientação das fachadas longitudinais norte-sul, como citado, foi determinante na 
solução com a circulação horizontal junto à fachada norte, e dos ambientes de trabalho vol-
tados para sul, recebendo iluminação constante, mas sem incidência direta do sol. 

Foto de um pavimento já com 
divisórias móveis, organizando 
a planta e determinando a cir-
culação junto à fachada norte, 
colaborando com o conforto 
térmico da edificação. Fonte: 
Acrópole n. 249, 1959, p. 329.  

Estudo de insolação para projeto dos caixilhos. Notar que o desenho apresenta áreas 
envidraçadas mais altas e janelas mais baixas de forma a conceder iluminação uniforme 
apesar da largura da zona de trabalho. Fonte: Acrópole, n. 249, 1959, p. 329.  
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Detalhamento das esquadrias. Notar dimensionamento em número de módulos. A vedação externa, de piso a 
teto alterna trechos transparentes e áreas vedadas. A faixa mais alta tem duas linhas de vidros fixos - iluminação 
alta - seguida por duas linhas de placas de Brasilit, sendo a mais alta basculante, uma faixa de ventilação contro-
lável. O mesmo acontece com as faixas vedadas em placas de Brasilit junto ao piso, com uma linha fixa e outra 
basculante. A meia altura, a maior faixa é envidraçada, duas folhas de correr. Como podemos notar no corte em 
detalhe da caixilharia externa, há partes da esquadria que avançam e outras que ficam mais recuadas, apesar 
de serem poucos centímetros, essa variação determina um movimento interessante concedendo um ritmo às 
grandes fachadas norte e sul. Fonte: Acrópole, n. 249, 1959, s.p.  

Vedações externas vistas de dentro das áreas de trabalho, fachada sul. Fonte: Acrópole 
n. 249, 1959, p. 329. 
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É também o E1 um exemplo da reciprocidade que Hélio Duarte conseguia emplacar entre as 
atividades docentes e o trabalho na prancheta, já que esse foi um dos projetos que ao lado 
do realizado para o Internato SENAI em Campinas, entre outros, foi tomado pelo arquiteto 
como base para produzir sua tese de livre-docência, defendida em 1957 na Universidade do 
Brasil com o título Espaços Flexíveis. Uma consequência em arquitetura. Em seu trabalho 
acadêmico, Duarte apresenta uma série de questões do campo profissional, dos desafios pos-
tos à arquitetura de seu tempo, destacando a flexibilidade como a solução mais eficiente e 
importante de ser colocada em prática, como podemos verificar nos trechos abaixo:

Em consequência do exposto e amaparado nos arguentos que se seguirão preten-
demos provar que arquitetura não é só a arte de organizar espaços, porém, mais 
acertadamente a - “arte de organizar espaços flexíveis e crear em resposta 
às necessidade humanas (individuais ou coletivas) - sistemas materiais ma-
leáveis”, nisto distinguindo-se e contapondo-se, radicalmente, à arquitetura do 
passado que organizava espaços fixos por intermédio de sistemas materiais rígidos  
(DUARTE, 1957, p. 16).

O receio de cair em uma uniformização pelo emprego intensivo dos novos materiais 
de características padronizadas de um lado, e o desconhecimento das suas possibi-
lidades plásticas de outro, concorrem, talvez, para afastar os arquitetos dos imen-
sos recursos postos à sua disposição pelo parque industrial (DUARTE, 1957, p. 19).

Porém o homem, quer como indivíduo quer como coletividiade, está constantemen-
te a evolver numa transformação contínua, biológica, econômica e social. Assim 
suas necessidades e em consequência o “programa” da obra de arquitetura - ex-
pressão dessas mesmas necessidade num dado intervalo de tempo - deve neces-
sariamente, refletir, também, essa evolução. Este é um fenômeno essencialmente 
“dinâmico” e que se contrapõe ao “estático” dos sistemas materiais da construção 
(DUARTE, 1957, p.22).

Detalhe da faixa de ventilação controlável 
próxima ao piso, vedação em placa de 
Eternit. Fonte: Risco, n. 5, 2007, p. 28. 
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É tentar transformar o impossível no possivel: dar ao inerte a característica de todo 
organismo vivo - expansabilidade - organizando espaços flexíveis e construindo 
sistema materiais maleáveis (DUARTE, 1957, p. 25).

Só a tipificação e a modulação se coadunam com as exigências dos novos meios 
materiais e permitem ao mesmo tempo crear as condições necessárias à obtenção 
da maleabilidade do espaço interno em arquitetura. (...) É interessante observar 
como automaticamente esses critérios trazem uma disciplina de organização da 
matéria que constitue, quando bem sentida, uma base estética à nova arquitetura. 
São novos cánones geométricos, oriundos porém do próprio conteúdo da obra e 
refletindo o espírito de uma época (DUARTE, 1957, p. 49).

Na tese e na prática, mais do que a liberdade total da planta, a solução garantia a flexibilidade da própria 
edificação, permitia sua expansão - para fazer frente à mudanças futuras ou a exigências imprevisíveis 
- e também possibilitava sua reprodutibilidade. Essa busca perpassava suas experiências pregressas, não 
alcançando um resultado satisfatório na escola SENAI Têxtil do Brás em relação às exigências impostas 
pela evolução do programa, nem no Internato SENAI de Campinas, onde não testaram a modulação, mas 
experimentaram - com resultados satisfatórios - o sistema estrutural em árvore, com pilar central fun-
cionando como condutor das tubulações, liberando as configurações de planta. Ao final, percebe-se uma 
trajetória de experimentações e testes até alcançar o resultado apresentado no projeto do edifício E1. 

É importante destacar que apesar dos resultados expressivos, da grande inovação em termos de 
metodologia projetual - partindo de um módulo pequeno, em relação ao todo, para definição 
de todos os elementos do edifício - há questões que precisam ser relativizadas. Duarte defendia 
a modulação como estímulo à industrialização da construção civil, entretanto, a construção do 
E1 ainda aconteceu, em vários quesitos, de forma substancialmente artesanal, desenvolvida 
muito mais no canteiro de obras do que na fábrica. Além disso, a modulação dos elementos e a 
possibilidade de realização em série dos mesmos, não se traduziu em uma economia efetiva, ao 
contrário, os elevados custos da obra inviabilizaram a construção dos demais edifícios propos-
tos. Por fim, apesar do detalhamento, muito preciso, ainda surgiram problemas na modulação 
durante as obras. Uma junta de dilação no sistema estrutural de concreto, na exata metade do 
eixo longitudinal, causou uma diferença na caixilharia, que foi resolvida com um acréscimo nas 
esquadrias junto à circulação vertical à oeste. (NOBRE, 2007; KOURY, 2005) Assim entre ideali-
zação e realização, seus projetos ajudam a refletir sobre os debates de época, sobre os princípios 
que orientavam a prática do arquiteto, mas também sobre os limites que as condições locais 
impunham ao campo arquitetônico, sem, com isso, perder de vista os avanços e as soluções por 
eles propostas diante do contexto brasileiro.  

4.4.4. Planejamento físico para reforma da Universidade Federal do 
Ceará (1966)
A UFC (Universidade Federal do Ceará) foi criada em 1954 (CAMPELO, 2005) e, como outras 
tantas no Brasil, configurou-se pela reunião de escolas autônomas. As faculdades se con-
centram em três pontos distintos - chamados por pólos - da cidade de Fortaleza: Benfica, no 
bairro do Benfica; Porangabuçu, em Rodolgo Teófilo; e Pici, no bairro do Pici. 
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Localização dos polos da UFC. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 45. 

Foto de satélite atual, à direita o campus do Pici, no centro o polo Porangabuçu e à esquerda, o polo Benfica. 
Fonte: modificada pela autora a partir de foto de satélite disponível em: <https://www.google.com.br> Acessa-
do em: 30 jan. 2017.

Desde a criação da universidade, entretanto, objetivou-se a reunião de todas as escolas em um 
único campus. Com esse intuito, em 1966, é realizado um Plano de Desenvolvimento para a uni-
versidade, incluindo um projeto de revisão de suas bases físicas, cuja coordenação contou com 
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Localização dos polos da UFC, notar dimensão do campus do Pici, à esquerda. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 46.  

Novo perímetro do campus do Pici, após reformulação de 1966. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 47.  

a contribuição de Hélio Duarte. Na reformulação proposta pelo arquiteto, mantem-se a divisão 
em três pólos, mas o traçado de um novo perímetro para o campus do Pici, indica a intenção de 
reunir - ao menos futuramente - as diversas unidades universitárias nessa área, especialmente 
considerando a expressiva quantidade de espaços livres reservados para expansões. 
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Duarte manteve a estrutura dos campus de Benfica, mais ligado à cidade, que permanece 
com os espaços ligados aos cursos de artes e os setores administrativos; e também a do pólo 
de Porangabuçu, onde se concentravam as unidades das área médicas. Para o campus do Pici, 
propôs um novo zoneamento e sistema viário, através dos quais verificamos que o arquiteto 
se encontrava ainda filiado aos mesmos princípios e preceitos urbanísticos que fundamenta-
ram seus projetos anteriores para campi, realizados uma década antes do plano para a UFC.   

Campus do Pici, antes da reformulação de 1966. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 52.  
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Para a ampliação do campus do Pici, planejada sob coordenação de Duarte era proposto um 
zoneamento por campos de conhecimento e atividades, aproximando unidades de ensino, 
pesquisa e demais instituições que tivessem atividades correlatas, seguindo o sistema uni-
versitário que o arquiteto considerava possível de ser implantado no Brasil, como vimos 
anteriormente. A implementação de áreas de lazer, espaços recreativos e voltados à prática 
esportiva, também foi indicada e estava de acordo com os princípios da educação inte-
gral, insistentemente perseguidos por Duarte. O novo sistema viário organizava a malha do 
campus, preferencialmente separando fluxo de veículos de circulação de pedestres - mais 
internas aos setores acadêmicos -, através das tipologias das vias, de seus acessos e também 
dos espaços para estacionamento, ecoando os ensinamentos sintetizados desde a Carta de 
Atenas e as revisões propostas no VIII CIAM. Todo o zoneamento foi projetado de forma a 
explorar os recursos geográficos, tirando proveito das condições topográficas, de ventilação 
e insolação, e também evitando grandes movimentações de terra - que sobrelevam os custos 

Projeto de 1966 para o campus do Pici, destacado o core em rosa. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 52.  
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das obras. O core não foi esquecido, tendo sido proposto por Duarte no ponto de encontro 
das esplanadas centrais, no local de mais alta cota do complexo, apontando a praça cívica 
como o espaço de maior importância na hierarquia do conjunto. 

Vista do campus do Pici na década de 1970, em primeiro plano o Centro de Ciências. Acima, à direita, o Açu-
de Santo Anastácio faz parte do complexo. Ao contrário do projetado, as circulações de pedestres, pensadas 
também como estímulos à socialização, pontos de encontro da população universitária, não se configuraram 
como tal, sendo hoje, inclusive, consideradas como locais inóspitos.  Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 53.  

A proposta de Duarte para implantação das edificações no pólo do Pici atestam o grande im-
pacto na produção do arquiteto, especialmente em sua metodologia projetual, imposto pela 
execução do edifício E1 no campus da USP em São Carlos. No campus de Fortaleza, Duarte 
não estudou a implantação dos edifícios diretamente sobre a gleba, ele os projetou sobre 
uma malha modular rígida - módulo de 2,50 X 2,50m -, que determinava não só as dimen-
sões das edificações, mas padronizava seu sistema estrutural, seus ambientes internos e até 
as vedações e caixilharia. Uma racionalização muito expressiva do projeto, fundamentada 
em um sistema de modulação em uma escala ampla, partindo desde as proporções urbanas 
até a dimensão do elemento arquitetônico. A preocupação mais uma vez residia na flexibi-
lidade de forma que os edifícios estivessem preparados para atender diversos programas e, 
mais ainda, para que pudessem se expandir caso a necessidade se apresentasse. O arquiteto 
Neudson Bandeira Bragas foi o responsável pelo projeto das edificações, pautando-se nas 
estratégias de modulação recomendadas por Duarte na proposta de 1966. 
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Projeto para conjunto de edifícios do curso de Química. Observar proposta de articula-
ção entre os edifícios.  Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 50.  

Projeto para conjunto de edifícios da Escola de Engenharia. Notar que todo o projeto 
está sujeito à modulação da malha ortogonal. Notar, mais uma vez, a proposta de circu-
lações protegidas ligando todos os edifícios. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 50.  
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Diagrama mostrando possibilidade de articulações entre os elementos unitários - diversos tipos de espaços, 
como salas de aula, laboratórios, etc, foram transformados em blocos - e as diversas possibilidades de combi-
nações para determinar o desenho das edificações exatamente conforme a necessidade do programa, como 
um jogo de blocos de montar. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 68.  

Exemplo de edifício cuja planta foi definida pela articulação entre certo número de elementos unitários, de 
dimensões determinadas pelo módulo básico, de 2,5 x 2,5m. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 68.  
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Exemplo de plantas para laboratórios. Notar modulação do sistema estrutural. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 69.  

Vista dos blocos do campus Pici articulados por circulações cobertas. Fonte: CAMPÊ-
LO, 2005, p. 72.  
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O projeto da UFC procurou atender à demanda solicitada fazendo frente às questões finan-
ceiras que se impunham à realização do campus. A flexibilidade dada pela concepção de 
edifícios isolados e extensíveis, permitia que a construção se desse em acordo com a dispo-
nibilidade de verbas, ao longo de um período mais extenso. Mesmo assim, como em todos 
os outros projetos de campi de Hélio Duarte, também em Fortaleza sua proposta não foi 
totalmente edificada. Foram aplicados no desenho do campus da UFC parte do zoneamento 
e sistema viários projetados, e uma parcela dos edifícios foi edificada seguindo as linhas ge-
rais da concepção do arquiteto. O core não foi realizado, e também a ideia de permitir o uso 
dos espaços livres e recreativos do complexo pela população em geral não se concretizou. 

O fato de muitas das propostas aqui apresentadas ficarem inconclusas indica, como nas 
experiências desenvolvidas para o ensino infantil e profissional, os esforços continuados de 
um grupo de profissionais e políticos para implementação, ampliação e aprimoramento da 
educação no Brasil que nem sempre encontraram ancoragem efetiva na sociedade. Esforços 
estes que ecoam ainda hoje, mas que ainda encontram resistências, cujos sentidos e as es-
tratégias importa conhecer para transformar. 

Para além das questões políticas e econômicas que se apresentaram contrárias à realizações 
dos projetos, o final dos anos 1950 marca o início de um período de críticas e revisões das 

Vista dos blocos do campus Pici. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 71. 

Vista dos blocos do campus Pici, setor de Tecnologia e Agronomia. Fonte: CAMPÊLO, 2005, p. 73.  
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concepções e ideais do movimento moderno. Também é importante lembrar que, a essa 
altura, ganhava destaque a edificação do complexo da Universidade de Brasília, projeto de 
Niemeyer e de João Filgueiras Lima, construído em 1961, como novo modelo de campus. Em 
sentido oposto ao ideal de cidade universitária, a solução de Brasília reunia em um único 
edifício todo o programa, atendendo aos requisitos de planta livre e de extensibilidade da 
edificação - para responder satisfatoriamente tanto à mudanças quanto às possibilidades de 
crescimento da demanda - estabelecendo um novo paradigma de campus universitário. 

Essa parte da produção de Hélio Duarte nos permitiu verificar, de fato, suas visões e concep-
ções sobre urbanismo, como estava inteirado e atento às discussões de seu campo profissio-
nal, e atestar suas relações com os CIAM(s) e com o que estava sendo revisado ou pensado 
dentro e fora do nosso país. A análise dos projetos de campi e edifícios universitários também 
se mostrou um rico material para verificarmos a evolução do imaginário e da metodologia 
projetual de Duarte, permitiu-nos constatar as soluções e estratégias que o arquiteto vinha 
experimentando desde a década de 1940, e quais delas aprimoraram ou foram descartadas. 
Por fim, o estudo dessa produção de Duarte reforçou a intensa ligação entre o arquiteto e os 
princípios da pedagogia da Escola Nova, comprovando especialmente a profunda afinidade 
que Duarte nutria com o ideário de Anísio Teixeira a respeito do papel da educação no país, 
em especial sobre a função da universidade na sociedade brasileira. 
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Realizamos a análise de uma parcela expressiva da produção de Hélio Duarte, partin-
do de sua formação na ENBA em 1930 até os trabalhos mais maduros, no final dos 
anos 1960, já próximo de sua aposentadoria no início da década de 1970, o que nos 

permitiu verificar os meandros de sua atuação profissional. Assim como ocorreu com outros 
arquitetos no mesmo período, Duarte realizou uma transição não linear entre a formação 
acadêmica e a assunção dos princípios da arquitetura moderna. Paralelamente ao processo 
de amadurecimento profissional, de definição de ideais, conceitos e linguagem, o arquite-
to se mostrou atento, desde o início de sua carreira, aos debates e disputas de seu campo 
profissional, e foi um personagem atuante nas questões que envolveram a conformação e 
reconhecimento da profissão de arquiteto e urbanista. 

Na produção de Hélio Duarte examinada nessa pesquisa, foi possível distinguir dois aspectos 
principais que a orientavam. Primeiramente, notamos a busca por uma nova espacialidade 
e uma plasticidade moderna, com uma atenção aos elementos locais e à natureza em um 
diálogo com as experiências do arquiteto franco-suíço Le Corbusier e com as artes plásti-
cas. Um segundo ponto de destaque estava no respeito ao programa e às especificidades 
da encomenda e da clientela, que levavam o arquiteto a assumir certas soluções técnico-
-construtivas. Pontuados, desenvolveremos melhor as consideraçãoes sobre esses aspectos.   

Os projetos de Duarte são diversos e dispersos pelo território brasileiro, apesar da - natural 
- maior concentração nas cidades em que morou. Independente do local, estava sempre pre-
sente uma procura pela adequação às características geográficas, um cuidado com a melhor 
insolação, com os ventos predominantes, com a escolha de materiais e acabamentos. Nota-
-se também uma preocupação com o estabelecimento de conexões com o território ou com 
o entorno, presentes em diversos dos exames que antecediam os estudos de implantação e 
que deixam evidentes o seu cuidado com as características locais. Também vários foram os 
apontamentos feitos à atenção de Duarte com a natureza, como indicamos nos estudos para 
a Escola Parque de Salvador, nas unidades do Convênio Escolar, nas bibliotecas, nas escolas 
SENAI, nos campi universitários. 

Como se procurou mostrar, o vocabulário dos projetos analisados não era exclusivo de Duar-
te, sendo compartilhado por vários arquitetos da chamada escola carioca, que foi aclamada 
internacionalmente e, por muito tempo, tomada como a integralidade da produção brasi-

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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leira. Nas propostas de Duarte são nítidas as referências à arquitetura de Le Corbusier, já 
reconhecido como a maior inspiração da escola carioca, especialmente naquelas soluções 
que propunham uma relação de contraste entre formas prismáticas, figuras sólidas, que al-
cançavam um equilíbrio dinâmico enquanto composição. A matriz corbusiana se consolidou 
como um cabedal de referências sobre as quais Duarte e outros tantos arquitetos brasilei-
ros se inspiraram e, portanto, nos projetos estudados foram diversos os apontamentos de 
soluções que se assemelhavam à propostas de Oscar Niemeyer, e que também poderiam ser 
encontradas de forma similar nas obras de Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira e 
de outros tantos colegas cariocas. 

As soluções técnico-construtivas mostravam um cuidado com o atendimento dos progra-
mas, uma ligação profunda com as propostas das reformas pedagógicas em curso, como nas 
unidades do Convênio Escolar em São Paulo. Nelas igualmente transpareciam a atenção à 
encomenda e à clientela, especialmente às limitações ou às possibilidades dadas pelo con-
texto socioeconômico e político. Nesse caso, diante da impossibilidade da implantação dos 
conjuntos ideais de escolas-classe e escola-parque, os projetos procuraram ampliar o pro-
grama e locar atividades voltadas para o público geral em unidades dispersas. Mesmo dentro 
das escolas, a escolha de materiais e soluções que viabilizassem a construção de todas as 
edificações eram visíveis, garantindo custos mais acessíveis e propostas plasticamente inte-
ressantes, como os cobogós ou arcos de concreto para os ginásios, escolhas que mostravam 
a atenção às condições e especificidades da encomenda. 

Não foi diferente nas outras tipologias. As propostas para as escolas SENAI, por exemplo, ti-
nham em vista o atendimento aos aspectos específicos do ensino profissionalizante, como as 
integrações possíveis de serem realizadas entre teoria e prática. Assim também verificamos 
o cuidado com as intenções de projeção social da entidade, que se dava através da própria 
arquitetura e também pela distribuição do programa, com a busca por conceder visibilidade 
às oficinas. Nos campi universitários, essas preocupações também se fizeram sentir, determi-
nando estratégias de desenho de implantação e de edificação em etapas, e avançando sobre 
os conceitos de produção em série para construção em massa. 

Cada uma dessas decisões determinavam escolhas técnicas e construtivas. Como vimos, os mé-
todos racionais de projeto de Duarte, que estudava o programa através da realização gráficos e 
diagramas antes de partir para os desenhos, antecediam à própria racionalização construtiva, 
e assim sendo, entendemos que lhe fundamentavam, uma vez que se configuravam uma forma 
de ação e de estruturação de seu imaginário projetual. As soluções construtivas inicialmente 
apresentadas não demonstravam uma intenção - ao menos não assumida explicitamente - de 
pré-fabricação, mas mostravam um ideal de racionalização que tirava proveito das opções de 
elementos construtivos já desenvolvidas e disponíveis no mercado local. 

Entretanto, Duarte avançou nessas questões e a partir dos primeiros anos da década de 1950, 
seus projetos passariam a pensar estratégias mais efetivas de estímulo à industrialização. O pro-
jeto do E1, no campus da USP na cidade de São Carlos, foi um exemplo notável dessa mudança, 
sendo um dos primeiros exemplos na arquitetura nacional de modulação construtiva, inteira-
mente projetado a partir de um único módulo. No final dos anos 1960, no projeto para o campus 
do Pici, da UFC em Fortaleza, Duarte levou a modulação construtiva à escala urbana, quando o 
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desenho do conjunto de edificações foi totalmente projetado sobre grade quadriculada. 

Em quase todos os casos, os projetos não foram realizados exclusivamente por Hélio Duar-
te. Desde sua chegada a São Paulo (1944), o arquiteto trabalhou em parceria, coordenando 
grupos ou em sociedades com outros arquitetos, demonstrando que Duarte deu preferência 
aos resultados proporcionados pelo trabalho coletivo à conquista da autoria dos projetos. 
Relacionado a essa questão, nossa pesquisa se fundamentou no entendimento da atividade 
projetual como um processo não linear, na compreensão de que o projeto não se estabelecia 
como produto de uma progressão evolutiva que confirma um traço inicial - quase genial - do 
arquiteto, mas que, ao contrário, efetiva-se como uma atividade empírica, uma trajetória de 
tentativas repleta de revisões e recomeços, de insistências e abandonos. 

Nesse sentido, procuramos abarcar as obras como um todo, sempre que possível examinando 
suas implementações, atentos às mudanças as quais foram submetidas a posteriori. Josep 
Maria Montaner, historiador, crítico e professor de arquitetura e urbanismo, argumenta que 
o historiador de arquitetura não deve estudar apenas o projeto e o discurso do arquiteto. 
Isso porque mesmo que a argumentação e embasamento seja coerente com o partido arqui-
tetônico adotado, isso não significa que ele se realize também na prática e na assimilação 
pelos usuários. É necessário ir muito além, diz Montaner, e confrontar obra e discurso com 
o contexto socioeconômico, político, cultural e tecnológico; com os problemas enfretados 
durante projeto, no período da obra e  na utilização e ocupação; é preciso alcançar e veri-
ficar os limite da arquitetura. Muitas das soluções propostas não funcionam na realidade, e 
apenas a verificação de como a obra se realizou e de que forma foi apropriada é que nos per-
mitem averiguar a efetividade e duração das propostas (MONTANER, 2007). O pragmatismo, 
ao analisar como as coisas funcionam na prática, permite confrontar discurso e aplicação. 

Ao buscar as mudanças impostas às unidade projetadas por Duarte, pudemos verificar o êxi-
to - ou não - em seus propósitos. Como demonstramos, em geral, as escolas sofreram muitas 
modificações, em parte por conta da adaptação às mudanças na legislação que incide sobre 
a construção civil, em outras porque a influência transformadora ou propagadora imaginada 
não se efetivou, como no caso das escolas do Convênio Escolar, em que a reforma pedagógica 
não acompanhou as renovações na arquitetura das unidades. Outro exemplo, o projeto de 
escola SENAI de maior projeção, para a escola têxtil no bairro Brás na capital paulista, que 
não atendeu às exigências de flexibilidade do espaço e sua configuração espacial não conse-
guiu se adaptar às mudanças, impondo esforços para seu funcionamento incompatíveis com 
as premissas exigidas pela instituição e pelo próprio campo profissional. 

Há, entretanto, modificações sensíveis do entorno das escolas infantis. Como apontamos, a 
maioria dos bairros em que foram inseridas as escolas do Convênio Escolar apresentaram uma 
evolução socioeconômica palpável, cuja relação com a implantação unidades não foi investigada 
e que vale aqui destacar como forma de instigar futuros exames que possam identificar as causas 
e as conexões - ou não - destas transformações com a inserção das escolas naqueles locais. 

O fato de muitas das propostas aqui apresentadas ficarem inconclusas ou terem sofrido mo-
dificações e transformações consideráveis indica que os esforços continuados de um grupo 
de profissionais e políticos para implementação, ampliação e aprimoramento da educação no 
Brasil nem sempre encontraram ancoragem efetiva na sociedade. Nesse sentido, entendemos 
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que a educação ainda se apresenta como o caminho mais eficiente de transformação política 
e econômica que pode alterar a estrutura  social, a tal ponto de incomodar as classes domi-
nantes, que ainda realizam oposição à instituição de sistemas de ensino mais democráticos 
e acessíveis. 

Conhecer a história nos permite compreender melhor a situação atual da educação nacional, 
reconhecer que a implementação de um sistema educacional público de qualidade até hoje 
exige esforços consideráveis. São muito recentes novas ações do poder público no Brasil no 
sentido de reduzir os investimentos e cessar as estratégias de ampliação ou mesmo de me-
lhoria de um sistema de ensino que ainda é ineficiente. 

Em nosso entendimento, a principal referência deixada pelos projetos de Hélio Duarte não está 
apenas nas soluções espaciais, arquitetônicas e estrutuais, mas antes está na sincronia com 
sua época, está na disposição arquitetônica apresentada para responder aos nascentes  - ou 
reformados - programas, adequando-se e participando ativamente dos processos históricos da 
sociedade e cultura do período no qual estava inserido. Por esse viés, importava conhecer os 
sentidos e as estratégias de atuação - inclusive as oposicionistas - para poder transformar, para 
determinar qual o envolvimento possível da arquitetura e urbanismo atuais nas novas pro-
postas pedagógicas, qual pode ser o papel do arquiteto nesses processos e de que forma nossa 
profissão pode colaborar com o desenvolvimento efetivo da sociedade mais justa. 
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