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RESUMO
Nesta pesquisa foi possível trabalho dialogar com os trabalhos da história das
instituições educacionais e investigar os principais debates e ações que desencadearam
as políticas de construção dos edifícios destinados às escolas. Como ponto de partida
privilegiou-se as concepções oriundas de uma gramática espacial destinada à
construção de prédios públicos para a educação de Curitiba (1943-1953) e sua relação
com os debates sobre as marcas deixadas pela cultura no ambiente escolar. Assim, foi
realizado o levantamento de diversos projetos arquitetônicos implantados naquele
período para entender como as construções foram planejadas, além de explicar as
políticas de edificação de prédios escolares, quando da implantação do primeiro
planejamento urbano de Curitiba (Plano Agache), em 1943, até as comemorações da
emancipação política do Paraná, em 1953. Para a realização deste trabalho foram
analisados os prédios escolares públicos, selecionados pelos seguintes critérios: data
de fundação ou os edifícios que sofreram reformas e ampliações significantes. Na
leitura e análise da arquitetura do prédio escolar, as fontes escolhidas foram as plantas
arquitetônicas das escolas, bem como, os ofícios da administração municipal, os
relatórios e mensagens dos governadores, as fotografias, jornais e periódicos da época.
Quando da análise dos prédios escolares foi possível contextualizar o cenário histórico
do período, além do levantamento dos discursos, ou no surto de modernização
divulgado pelas autoridades paranaenses, identificando informações sobre o projeto
educacional, no momento em que era celebrado o progresso na cidade. Privilegiou-se,
ainda, a localização espacial das instituições e o vínculo com o planejamento urbano
da cidade de Curitiba.

viii

ABSTRACT

In this paper, it was possible to work with researches on history of educational
institutions and to investigate the main discussions and actions that unchained the
politics of construction of buildings for schools.

As a starting point, more attention

was given to the conceptions deriving from a spatial scheme, aiming at the
construction of public buildings for the education in Curitiba (1493-1953) and its
relation with the discussions on the marks given by the presence of culture in the
school environment. Thus, a survey of several architectural projects implanted in that
period was carried through, focusing on the understanding of how the buildings
(constructions) were planned.

It also aimed to explain the construction politics of

school buildings, when the first urban planning of Curitiba (Plano Agache) was
implanted in 1943, until the celebrations of the political emancipation of the state of
Paraná in 1953. To write this paper the public school buildings analysed were selected
by the following criteria: date of foundation, or the buildings which underwent
significant remodelling. In the reading and analysis of the school building architecture,
the sources chosen were the architectural plants of the schools as well as the official
documents at the City Hall administration, reports and messages from the governors,
pictures, newspapers and periodicals from that time. When the analysis of the school
buildings took place, it was possible to contextualize the historical scenery of the city
of Curitiba. The speeches given at the time were also considered when learning
about the modernization moment divulged by the authorities of the state of Paraná,
identifying information on the educational project at the moment when the city
progress was being celebrated. The spatial localization of the institutions and the
bonds with the urban planning of the city of Curitiba received specific concern.
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INTRODUÇÃO
Qualquer atividade humana precisa de um espaço e de
um tempo determinado. Assim acontece com o ensinar e
o aprender, com a educação. Resulta disso que a
educação possui uma dimensão espacial e que, também,
o espaço seja junto com o tempo, um elemento básico,
constitutivo, da atividade educativa.
VIÑAO, 1998.

Ao iniciar a minha carreia profissional, na área de arquitetura, senti a
necessidade de investigar como se constituíram as complexas relações no
planejamento das edificações que identificam um determinado momento histórico.
Quanto ao tema de investigação

a arquitetura escolar

minha curiosidade foi

estimulada pelas discussões da História, em especial aquelas apresentadas pela
História da Educação, que revelaram a raridade de trabalhos sobre as construções
escolares no Brasil. O tema é incipiente nos meios acadêmicos, em especial nas
escolas de Arquitetura; por isso, entendo ser fundamental e necessário que os
profissionais ditos da área técnica se aprofundem nas análises acerca da Educação,
da sociedade, da Economia, etc., enfim da leitura do mundo e da organização dos
espaços de acordo com as teorias que o homem produziu ao longo da vida,
identificando-se com a perspectiva histórica.
Minha preocupação acadêmica é investigar parte da história, dos debates e dos
projetos que desencadearam as políticas de construção dos edifícios destinados às
escolas públicas de Curitiba entre os anos de 1943 e 1953. Como ponto de partida,
privilegio as concepções oriundas de uma gramática espacial destinada à edificação e
sua relação com as marcas de uma nova arquitetura escolar.
Nesta direção, será analisado o possível vínculo entre os projetos arquitetônicos
e a localização espacial das instituições escolares com o planejamento urbano da
cidade de Curitiba, ou seja, como a planificação da cidade contribuiu para atender às
determinações pedagógicas apresentadas pelas autoridades de ensino daquele período.
A razão que justifica este recorte temporal foi a opção de priorizar as políticas
de edificação de prédios escolares públicos no momento de criação dos projetos para o
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primeiro planejamento urbano de Curitiba, em 1943, estendendo-se até a
comemoração do centenário de emancipação política do Paraná , em 1953. Em
conseqüência da escolha desse período, será possível verificar a influência das
políticas arquitetônicas na construção de instituições de ensino no final da segunda
gestão de Manoel Ribas como interventor do Estado Novo (1942-1945)1 e nas
administrações dos governadores Moysés Lupion (1947-1951) e Bento Munhoz da
Rocha Netto (1951-1955). Para tanto, foi realizado um levantamento dos diversos
projetos arquitetônicos implantados na época, a fim de entender como e porque essas
construções foram planejadas.
Durante as décadas de 1940 e 1950, a tônica do discurso presente nas
mensagens e relatórios dos governantes foi marcada pela retórica do moderno. O
discurso da modernidade certamente não é uma característica única dos governos
correspondentes a esse período, ele já estava presente, por exemplo, nas mensagens e
relatórios de Manoel Ribas, como na seguinte, em que é possível perceber que já havia
uma preocupação com a modernização também na organização das escolas:
A modernização do plano de construções escolares, com a adoção de novas plantas,
confeccionadas, segundo as exigências mais rigorosas da pedagogia, da arquitetura e da
higiene modernas, trazidas de São Paulo e Rio de Janeiro e adaptadas às condições gerais de
nosso ambiente. (PARANÁ, 1937, p. 31)

O interventor Manoel Ribas é conhecido, por uma historiografia mais
tradicional, como o formulador de uma política econômica e social de modernização
do Paraná, política esta retomada, de certa forma, por seu sucessor no cargo, Moysés
Lupion.2 Tanto eles quanto Bento Munhoz da Rocha Netto buscaram evidenciar o
surto de progresso dos anos de 1940 a 1950, bem como o novo papel reservado ao

1 Manoel Ribas ficou no Palácio São Francisco (antiga sede do governo) durante treze anos, primeiro
como interventor (1932-1934) e depois como governador (1935-1937). Em 1937, Manoel Ribas retornou como
interventor e saiu em 1945, com o fim da ditadura Vargas. Na fase de redemocratização, anterior à convocação
de eleições para o governo do estado, governaram o Paraná os seguintes interventores transitórios : Clotário de
Macedo Portugal (05/11/1945 25/02/1946), Brasil Pinheiro Machado (25/02/1946-07/10/1946), Mário Gomes
da Silva (07/10/1946-06/02/1947) e Antonio Augusto de Carvalho Chaves (06/02/1947-12/03/1947).
2 IPARDES/FUNDAÇÃO EDISON VIEIRA. O Paraná reinventado: política e governo. Curitiba:
Ipardes, 1989.
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estado na economia nacional, de modo a incluí-lo entre os primeiros da federação
(PARANÁ, 1948, p. 11). No discurso de Lupion, verifica-se este projeto:
Mesmo apesar das divergências partidárias, mesmo quando essas divergências se tornam
ásperas por vezes, podemos dizer que hoje, o nosso Estado está unido como um bloco
espiritual único, pelo entusiasmo que atravessa o espírito de todos em tôrno do rítmo
excepcional de trabalho, de construção, de aspiração de grandeza, de progresso que vive no [o]
Paraná em todos os seus quadrantes. (PARANÁ, 1949, p. 5)

Além desta fala de Lupion, percebe-se, na retórica de Bento Munhoz da Rocha
Netto, já no início da década de 1950, esse surto de desenvolvimento e de progresso,
definido por ele como um verdadeiro espetáculo de prosperidade (PARANÁ, 1952, p.
5), capaz de catalizar a confiança dos seus governados, especialmente no que se
refere aos órgãos públicos, e de libertar (...) o Paraná de seu confinamento
provinciano (PARANÁ, 1954, p. xi).
O principal argumento inserido no meio político do período estudado é o da
modernização e a educação representava uma das ferramentas para o desenvolvimento
do estado do Paraná. Portanto, é no interior desses argumentos, no espírito
modernizador dos governos paranaenses, que se ambienta o objeto deste estudo.
Enfim, esta pesquisa investigará o modo como as escolas públicas tornaram-se
laboratório e apropriaram-se das idéias do projeto de modernização dos governadores
do período e as influências teóricas de modernização dos espaços escolares.
No mesmo período, começo da década de 1940, pela primeira vez, iniciou-se o
planejamento da ocupação do solo urbano de Curitiba, resultando no plano diretor de
urbanização da cidade

o Plano Agache (IPPUC, 1975; 1992). Esse plano foi

responsável por estabelecer diretrizes e normas técnicas para ordenar o crescimento
físico, urbano e espacial, organizando as funções urbanas da cidade, e foi aprovado
pela Lei Estadual n.º 699, de 16 de julho de 1953, incluindo o Código de Posturas e
Obras, que dividiu a cidade em zonas.
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Essas políticas urbanas de transformação da cidade atraíram cada vez mais
simpatizantes. É o que se percebe nos periódicos da época:3
O urbanismo cada dia vai sendo mais acreditado no Brasil, enquanto grandes capitais, como
São Paulo e Rio de Janeiro, estão empenhadas nessas enormes obras, este se reflete em todos
os recantos do país, em que cada cidade procura melhorar seu ambiente de vida. Pode-se dizer
mesmo, que as obras dos nossos grandes centros significam verdadeiras escolas de urbanismo
para o Brasil. (DIÁRIO DA TARDE, 14 set. 1943)

A imprensa estabelecia constantes observações sobre a estrutura da cidade,
equiparava o formato da capital a um enorme polvo

que, a todo o momento,

estendia para os pontos cardeais os seus envolventes tentáculos . Com a abertura de
novas ruas, a área periférica ficava mais próxima, integrando a população à vida
citadina. Exaltando a ação da prefeitura, afirmava que, assim, a administração estaria
efetivando os seus bem elaborados planos urbanísticos (DIÁRIO DA TARDE, 14 set.
1943).
Curitiba, na década de 1950, procurava ganhar ares de cidade grande. Uma das
contribuições para que se distanciasse da imagem de cidade acanhada foi a criação e
construção de várias obras de importância social que se destacavam pela grandiosidade
do projeto arquitetônico, como, por exemplo, a Biblioteca Pública, o Teatro Guaíra, o
Hospital de Clínicas, a construção do novo prédio do Colégio Estadual do Paraná e o
planejamento do Centro Cívico. Essas obras e o dinamismo do crescimento urbano da
cidade

surpreenderam

(ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1953) os curitibanos e se

destacaram em âmbito nacional.
Para demonstrar o grau de importância desse movimento, realizou-se uma
grande preparação para a comemoração do centenário da emancipação política do
Paraná (1953). Verifica-se, na revista Ilustração Brasileira, em fascículo
comemorativo do centenário, que:
...Agora, no ano do I Centenário da Província, apresenta-se de tal modo ampliado e dinâmico,
que o confronto de quando se fez, empolga as mais frias sensibilidades. Duplicam-se, de ano a

3 Além do jornal citado, outros discursos a favor de novas transformações foram encontrados em
jornais da época como: Diário da Tarde
Grandioso plano de urbanisação (25/11/1941); Gazeta do Povo
Plano geral de urbanisação (25/11/1941); e O Dia A urbanisação de Curitiba (8/10/1943).
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ano, os investimentos e os negócios, as construções residenciais fascinam pelo apurado gosto,
enquanto as vigas de concreto tentam galgar as nuvens, formando a ossatura de edifícios com
dezenas de andares. (ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1953)

***
Após estas primeiras considerações sobre o recorte temporal determinado para
esta pesquisa, é necessário deixar claro que, por entender o tempo histórico como
possuidor de temporalidades múltiplas, desvinculadas de tempos pautados pela
cronologia política, linear e factual, este estudo segue os pensamentos de Michel
Vovelle, ao rejeitar o acontecimento puro e simples como um instrumento de uma
análise mecanicista da causalidade histórica (1986, p. 84). Assim, o recorte temporal
estabelecido para esta pesquisa, compreendidas as suas especificidades, contém em si
tempos

de

curta

duração,

possuidores

de

relações

de

continuidades

e

descontinuidades, de permanências e rupturas, que aconteceram sucessivamente na
média duração, sem que as transições de um momento a outro seguissem modelos ou
leis gerais (ARIÈS, 1988, p. 26).
Para a realização desta pesquisa, optou-se pela escolha dos prédios escolares
públicos, considerados estabelecimentos do domínio e controle do poder público, que
revelam parte da intenção política dos governos que se encarregaram de sua
construção. Por sua vez, a materialização da ação educacional se deu por meio da
implantação de um sistema de planejamento ao qual as escolas públicas deveriam estar
submetidas, de tal maneira que a construção dos prédios também pudesse revelar a
concepção pedagógica da instituição.
A construção dos edifícios públicos obedecia a um programa previamente
traçado pelas instituições estatais, incumbidas da organização e do planejamento
escolar. Esses requerimentos para os projetos, as normas construtivas e os padrões de
conforto físico-ambiental eram necessariamente informados pelos modelos e
tendências de ensino, que serviam de orientação para a execução do que se esperava
obter com a ação educativa em uma sociedade.
Dentre os inúmeros estabelecimentos de ensino situados na cidade de Curitiba,
construídos dentro do período estudado, priorizou-se aquelas instituições mais
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significativas, tendo como critério: a história no contexto educacional, a posição
geográfica e cultural que ocupam na cidade e os projetos e ambientes arquitetônicos
que surgiram e se destacaram nas escolas. Alguns projetos tipo foram analisados;
entre eles, o de um pavimento (Grupo Escolar Nivaldo Braga), o de dois pavimentos
(Grupo Escolar Cristo Rei), escolas implantadas para atender não apenas Curitiba, mas
também o estado do Paraná. O Grupo Escolar Lysímaco Ferreira da Costa apresenta
um projeto que se diferencia pela gramática espacial e pelo grau de detalhes da
influência do estilo neocolonial; o Grupo Escolar Tiradentes destaca-se pela
complexidade da obra, com influências da arquitetura moderna; e o Colégio Estadual
do Paraná, na época de ensino secundário, diferencia-se pela grandiosidade da obra e
pela complexidade dos espaços internos.
Ao verificar a história da arquitetura escolar desses estabelecimentos, é
importante orientar-se no sentido de que as construções estão inseridas no ambiente
urbano, repleto de símbolos, permitindo identificar, em parte, as questões propostas
pela realidade social de uma época. Giulio Carlo Argan, historiador da arte e da
cidade, admite que:
Entre arquitetura e cultura não há relação entre termos distintos: o problema diz respeito
apenas à função e ao funcionamento da arquitetura dentro do sistema. Por definição, é
arquitetura tudo o que concerne à construção, e é com as técnicas da construção que se intui e
se organiza em seu ser e em seu devir a entidade social e política que é a cidade. Não só a
arquitetura lhe dá corpo e estrutura, mas também a torna significativa com o simbolismo
implícito em suas formas. Assim como a pintura é figurativa, a arquitetura é por excelência
representativa. (ARGAN, 1998, p. 243)

Desta forma, serão analisados os espaços escolares inseridos na cidade e
estruturados a partir dos mecanismos de ocupação e uso do solo, por meio das
tendências da arquitetura, da vontade política dos governantes e do simbolismo que se
tentava transmitir aos habitantes de Curitiba.
Esclarecido o objeto desta investigação, cabe, então, apresentar os objetivos:
1. perceber, no cenário histórico-arquitetônico de um conjunto de prédios
escolares

públicos

da

cidade,

quais

as

possíveis

aproximações

e
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distanciamentos existentes entre o discurso da modernização urbana divulgado
pelas autoridades do estado e as construções escolares por eles realizadas;
2. realizar uma pesquisa histórica sobre o espaço físico dos prédios escolares
públicos e estabelecer uma relação entre eles e o período que abrange desde a
implantação do Plano Agache até as atividades comemorativas do centenário de
emancipação política do Paraná;
3. identificar as propostas arquitetônicas dos prédios escolares públicos e analisar
projetos e espaços que eram implantados no período de 1943 a 1953.
Para problematizar os objetivos propostos, algumas questões são aqui
destacadas, procurando auxiliar o desenvolvimento da pesquisa.
1. No primeiro planejamento urbano de Curitiba da segunda metade do século
XX, houve uma preocupação com a implantação e a localização das novas
escolas públicas?
2. Essas construções revelam, de fato, o espírito de modernização contemplado
pelos discursos oficiais? Os prédios escolares simbolizaram o papel das
políticas dos governos das décadas de 1940 e 1950?
3. Houve uma diversificação ou somente uma repetição nos modelos de projetos
arquitetônicos implantados?
4. As escolas estudadas representavam realmente a ampliação do poder político
daquele período?
5. Que tipos de espaços estavam previstos para as construções escolares
(biblioteca, gabinete do professor, cancha de ginástica)?
6. Quais teorias arquitetônicas influenciaram as construções dos prédios
escolares?
Estas questões levantadas podem se constituir em importantes passos para
estabelecer um elo de conexão entre si e chegar às relações necessárias para entender o
objeto de pesquisa, assim como propor melhores argumentos nas possíveis conclusões
que cada questão poderá oferecer.
Outro conceito importante na orientação da pesquisa é o de cultura escolar, que
contribui para a compreensão do espaço escolar, a fim de melhor identificar as
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diretrizes educacionais adotadas pela escola, bem como sua inserção no quadro
educacional brasileiro.
O termo cultura escolar seguirá a mesma perspectiva de Antonio Viñao,
podendo ser considerado como o conjunto dos aspectos institucionalizados que
caracterizam a escola como organização e que inclui:
...práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos, a história cotidiana do fazer escola
objetos materiais
função, uso, distribuição no espaço, materialidade física, simbologia,
introdução, transformação (...)
e modos de pensar, bem como significados e idéias
compartilhadas. (1994, p. 68)

Por sua vez, entende-se a arquitetura escolar como um símbolo de uma época
histórica e de programas de um período político, além de expressar uma fonte
importante para o estudo da cultura e da educação. O estudo dos espaços educacionais
diferenciados, que vai desde os seminários eclesiásticos até as arquiteturas mais
modernas, traduz, também, os valores e a percepção da cultura nos diversos momentos
da História da Educação.
Nesta perspectiva, o trabalho que contribuiu para a definição dos pressupostos
da análise das edificações escolares foi o livro La naissance de l´architecture scolaire,
de Anne-Marie CHÂTELET (2000). Apesar de se referir ao período de 1870 a 1914 e
enfocar a arquitetura escolar parisiense, o trabalho parte de um pressuposto bastante
útil para a análise dos prédios escolares eleitos nesta pesquisa.
A autora destaca, em seu livro, o crescimento da construção da escola primária
como sendo a obra de grande importância da Terceira República Francesa. Para
Châtelet, a escola sofreu regras impostas pelo Estado na construção do valor social da
república. Esse poder político direcionou o discurso do arquiteto e do pedagogo, que
criaram, conjuntamente, as novas escolas públicas e, assim, formaram o novo cidadão,
a fim de fortalecer os pensamentos republicanos.
Outros autores importantes, cujas obras contribuíram para abrir o campo da
investigação da arquitetura escolar, do ponto de vista da apropriação e interpretação do
espaço em sua funcionalidade, foram: Antonio VIÑAO e Augustín ESCOLANO (1998),
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Rosa Fátima de SOUZA (1998), Luciano Mendes de FARIA FILHO (2000), Marcus Levy
Albino BENCOSTTA (2001) e Silvia Ferreira Santos WOLFF (1996), dentre outros.
Ao estudar os grupos escolares paulistas nos primeiros anos da república
brasileira, SOUZA (1998), além de contextualizar a arquitetura escolar na sociedade e
na cultura de seu tempo, ocupou-se, também, dos aspectos internos da instituição. Ao
descrever o espaço escolar como lugar da ordem, da moral, da formação do caráter e
da transmissão da cultura, levantou não só as mudanças que essas construções
escolares trouxeram para o sistema de ensino, mas também o significado político,
educacional e sociocultural para os habitantes da cidade.
Essas instituições foram, para a autora, espaços com atribuição de missão para
cumprir na formação do cidadão republicano. Os edifícios dos primeiros grupos
escolares, no Brasil, puderam sintetizar o projeto político atribuído à educação
popular, como bem ressalta a autora, procurando convencer, educar e dar-se a ver.
Neste sentido, era preciso colocá-los em evidência, exibi-los, solenizá-los. Como
síntese, a arquitetura escolar desempenhou um papel de simbolização, pois, ao passar
por esses monumentos, as pessoas sabiam a que e a quem se destinavam. Portanto, a
monumentalidade dos edifícios dos primeiros grupos tornou-se símbolo do valor da
educação e da ação pública. Por fim, Souza destaca que era preciso extrair todo o
sentido da escola graduada como templo de civilização , voltada a moralizar e
civilizar a população brasileira (SOUZA, 1998).
Os prédios escolares da república, antes de tudo, ostentavam representações
políticas e sociais. É com base nessa interpretação de Souza que se verificará como a
arquitetura escolar curitibana simbolizou o papel das políticas dos governos das
décadas de 1940 e 1950.
O artigo O espaço escolar como objeto da história da educação , de FARIA
FILHO (2000), afirma que a imponência com que foram construídos os grupos

escolares significou, nos primeiros decênios da república brasileira, a produção de um
lugar da educação escolarizada. Assim, a escola:
No seu conjunto, o espaço escolar, materializado no prédio do grupo, bem como nas suas
divisões e subdivisões internas, no seu afastamento da casa e na sua separação da rua,
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produziu, tanto quanto foi produto, de uma nova forma e cultura escolar que, em seu
movimento de constituição, foi o palco e a cena de apropriações diversas, produzindo e
incorporando múltiplos significados para um mesmo lugar projetado pela arquitetura escolar.
(2000, p. 157)

Na obra Espaço e educação: os primeiros passos da arquitetura das escolas
públicas paulistas, WOLFF (1996) discute os levantamentos de todas as escolas
construídas desde o final do século XIX até meados dos anos de 1930. Com a riqueza
de suas fontes, como plantas, fotografias e demais registros iconográficos, faz uma
análise de determinadas características da arquitetura, além do estudo dos arquitetos
que projetaram as construções dessas escolas. A autora conclui que a arquitetura
escolar pública paulista

pioneira no Brasil

visou atender a objetivos pragmáticos,

como construir espaços adequados para o ensino, além de promover intervenções de
natureza simbólica, pois devia representar positivamente a ação governamental que a
gerava:
A arquitetura, mais do que abrigar variadas funções da atividade humana é suporte de
conteúdos simbólicos. Através de suas formas, os edifícios caracterizam-se como símbolos
destas mesmas funções. É por isso que ao longo da história aprendeu-se a decodificar a
imagem da igreja, da mesquita, do prédio dos correios, da agencia bancária, do mercado e da
escola, entre tantas outras tipologias arquitetônicas que se foram consolidando. (WOLFF, 1996,
p. 105)

Os espaços escolares são fontes de referências importantes para analisar a
arquitetura escolar de Curitiba. As reflexões contidas no artigo Arquitetura e espaço
escolar: reflexões acerca do processo de implantação dos primeiros grupos escolares
de Curitiba (1903-1928) , de BENCOSTTA (2001), compõem um acervo importante na
discussão dessa temática. Nesse artigo, o autor analisa os projetos arquitetônicos dos
edifícios destinados aos grupos escolares construídos na capital do estado do Paraná.
Bencostta procurou relacionar as diversas fontes estudadas (relatórios, plantas baixas,
fotografias escolares, jornais) às principais discussões historiográficas acerca da
cultura escolar.
Para investigar as construções dos prédios escolares no planejamento urbano de
Curitiba, o estudo realizado por VIÑAO e ESCOLANO (1998) apoiará a análise
desenvolvida nesta pesquisa. Ao focalizar o olhar na arquitetura escolar, os autores
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realizaram importantes discussões quanto aos estudos dos espaços escolares,
acreditando que o espaço escolar é instrumento eficaz no processo educacional e a
arquitetura escolar, uma forma silenciosa de ensino. Viñao e Escolano contribuíram
para que fosse possível considerar as possibilidades de interferência dessa construção
cultural nos ensinamentos propostos pela educação e, além disso, observaram a sua
relação com o urbanismo da cidade. Para os autores, essa conexão se realiza quando:
A localização enquanto problema a ser resolvido surge com a influência dos fatos: um deles,
(...), seria a necessidade de que a instituição escolar se localizasse em um edifício próprio,
construído com tal fim, o outro seria o crescimento das cidades e as tentativas de regulá-la
mediante o planejamento urbanístico. (1998, p. 103)

Autores como Viñao e Escolano chamam a atenção para a importância que tem
o espaço escolar como realidade social e material dentro da história da escola. Para
Viñao, a escola, como instituição, ocupa um espaço e um lugar e possui uma dimensão
educativa. O espaço não é neutro. Sempre educa (VIÑAO; ESCOLANO, 1998, p. 75).
Para Escolano, a arquitetura escolar

cumpre determinadas funções culturais e

pedagógicas e pode ser considerada como um constructo cultural e histórico, uma vez
que define o espaço em que se dá a educação formal e constitui um referente
pragmático que é utilizado como realidade ou como símbolo em diversos aspectos do
desenvolvimento curricular (VIÑAO; ESCOLANO, 1998, p. 47). Assim, desse novo
ângulo de observação, a escola é tomada como objeto de investigação e passa a
exigir um novo modo de olhar e interrogar as fontes tradicionalmente utilizadas, ao
mesmo tempo em que abre o campo para outras fontes. A história da escola:
...requer uma nova leitura de fontes tradicionais
estatutos, regulamentos, discursos,
memórias... e o recurso a outras fontes até agora menos utilizadas, como autobiografias e
diários, os relatórios das visitas de inspeção, as descrições do edifício, das salas de aula ou da
vida escolar em geral, as memórias de arquitetos, fotografias e plantas, cadernos e diários de
classe, exames, mobiliário e material de todo o tipo, calendários e horários escolares,
inventários e um longo etc. de restos da realidade social e cultural das instituições
educacionais. (VIÑAO; ESCOLANO, 1998, p. 14)

Ao analisar as políticas educacionais do período, será importante destacar o
texto de Clarice NUNES (2000)

(Des)encantos da modernidade pedagógica

e o
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trabalho de Beatriz Santos de OLIVEIRA (1991)

A modernidade oficial: a arquitetura

das escolas públicas do Distrito Federal (1929-1940).
Clarice Nunes realiza importantes discussões sobre os pensamentos e os hábitos
no cotidiano da escola com a finalidade de verificar a resistência às modificações dos
hábitos escolares. Nessa análise, destaca especialmente o pressuposto de que houve
uma resistência à modernidade pedagógica:
...construção dos espaços da cidade e da escola como produção/reprodução de controle e de
opressão. As cidades são espaços de contradição, de luta, de criação de novos desejos e de
negação da unilateralidade da História. Assim também consideramos a escola. (NUNES, 2000,
p. 394)

Nesta perspectiva, a compreensão dos espaços e dos habitus pedagógicos
(NUNES, 2000, p. 390) no cotidiano da política educacional será importante na medida
em que houve mudanças nos espaços e na aprendizagem. Pode-se, então, verificar, nas
plantas das edificações, que alguns espaços se multiplicaram

não apenas as salas de

aula, mas também as bibliotecas, os laboratórios, os teatros, os pátios e as quadras de
esporte. Esses elementos serão pesquisados como novas adaptações do espaço escolar
e foram projetados para acompanhar os novos habitus pedagógicos.
Por sua vez, a dissertação de mestrado realizada por Beatriz de OLIVEIRA
(1991) apresenta um exame minucioso sobre os prédios escolares construídos na
cidade do Rio de Janeiro do final da década de 1920 até meados da década de 1930.
Segundo a autora, essas edificações simbolizaram o locus da expressão moderno .
Essa polêmica é interessante na medida em que a autora faz uma discussão sobre as
políticas pedagógicas da época e as relaciona com os espaços escolares como sendo a
primeira arquitetura moderna oficial do Brasil (OLIVEIRA, 1991, p. 235).
Por fim, para auxiliar na interpretação do espaço e das formas arquitetônicas
escolhidas, são dignos de nota os seguintes trabalhos: Arquitetura moderna em
Curitiba, de Alberto XAVIER (1989), que discute o conjunto de obras importantes da
arquitetura de Curitiba; Introdução do ideário modernista em Curitiba, dissertação de
Luis Salvador GNOATO (1997); e Espirais de madeira, de Irã Taborda DUDEQUE
(2001).
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Uma outra discussão necessária para esta pesquisa diz respeito às fontes e aos
procedimentos teórico-metodológicos apoiados nas leituras relacionadas ao trato e ao
método de análise, esclarecendo inicialmente que as novas correntes historiográficas,
especialmente a Nova História Cultural, contribuíram muito com esta pesquisa. Essa
corrente fundamenta a interpretação da documentação na perspectiva da Históriaproblema. Entendendo essa perspectiva como Lucien Febvre: pôr um problema é
precisamente o começo e o fim de toda a história. Se não há problema, não há história.
Apenas narrações, compilações (FEBVRE, 1989, p. 31).
Neste sentido, alguns cuidados foram tomados para que o questionamento e a
interpretação das fontes pudessem ser realizados com clareza. Um desses cuidados se
refere às regras da profissão de historiador. Jean Boutier e Julia esclarecem que:
Se a paternidade da expressão pertence ao Marc Bloch, numa obra importante, ainda que
inacabada, ela pertence daí em diante ao domínio público, para englobar a um tempo um
método um conjunto de operações técnicas, com seus instrumentos, seus procedimentos e
sua necessária aprendizagem, e critérios de cientificidade e uma deontologia, não se deve
esquecer a dimensão de ética do trabalho histórico, como de todo trabalho científico.
(BOUTIER; JULIA, 1998, p. 33)

É difícil, senão impossível, penetrar no cotidiano da escola de outras épocas
somente por meio da legislação ou de relatórios escritos por autoridades do ensino ou
dos chamados documentos oficiais. O espaço escolar, por meio das suas plantas, será
pesquisado para o levantamento de suas condições de produção, de seus usos e das
transformações por que passou ao longo do tempo, para verificar dados sobre um
passado educacional.
Ao questionar as fontes, deve-se ter em mente que o passado nunca será
plenamente conhecido e compreendido, pode-se entendê-lo apenas em seus fragmentos
e em suas incertezas. Ao analisar os documentos, os procedimentos de pesquisa
utilizados por Jacques Le Goff serão importantes, pois partem do princípio de que não
existe um documento neutro, sendo necessário, portanto, fazer uma análise crítica, seja
qual for sua origem. Assim:
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O que sobrevive não é o conjunto que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer
pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos
que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores. (LE GOFF, 1984,
p. 100)

É por demais conhecido dos historiadores o fato de que, até os primeiros trinta
anos do século XX, pelo tipo de história que se fazia, consideravam-se como fontes
materiais apenas os documentos escritos. Com o surgimento do grupo de historiadores
que organizou a revista Annales d histoire économique et sociale (1929), pioneira na
Nova História, iniciou-se a necessidade de ampliar a noção de documento. Febvre, um
dos historiadores desse grupo, defendia o argumento de que se podia fazer a história
com tudo o que, sendo do homem, depende do homem, exprime do homem, significa a
presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem (FEBVRE, apud LE
GOFF, 1994, p. 219).

Um outro importante historiador da revista, Marc Bloch, definiu a utilização de
documentos para se fazer história:
Não obstante o que por vezes parecem pensar os principiantes, os documentos não aparecem,
aqui ou ali, pelo efeito de um qualquer imperscrutável desígnio dos deuses. A sua presença ou
a sua ausência nos fundos dos arquivos, numa biblioteca, num terreno, depende de causas
humanas que não escapam de forma alguma a análise, e os problemas postos pela sua
transmissão, longe de serem apenas exercícios de técnicos, tocam, eles próprios, no mais
íntimo da vida do passado, pois o que assim se encontra posto em jogo é nada menos do que a
passagem da recordação através das gerações. (BLOCH, apud LE GOFF, 1994, p. 101)

Por mais que o pesquisador tente se aproximar de uma verdade sobre o passado,
apostando ainda no rigor metodológico, algum traço dos vestígios não apagados que
representam ou que dizem sobre a vida das sociedades passadas é sempre deixado. O
documento, para Le Goff:
...não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o
fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento
enquanto documento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo
cientificamente, isto é, em pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 1984, p. 102)

Por outro lado, é preciso que o pesquisador fique atento para o problema da
objetividade, muito embora se saiba que a objetividade histórica absoluta não existe.
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Contudo, é interessante estabelecer um equilíbrio entre as evidências refletidas na
intersubjetividade das certezas históricas e o conhecimento das intencionalidades
inerentes ao conjunto de fontes, associadas à problemática que trata a realidade
histórica em questão. O historiador inglês Eric Hobsbawm destaca que:
Os historiadores não ficam e nem podem ficar do lado de fora de seu objeto como
observadores objetivos e analistas sub specie aeternitatis. Todos nós estamos mergulhados nas
suposições de nosso tempo e lugar, mesmo quando praticamos algo tão apartado das paixões
públicas atuais quanto a edição de textos antigos. (HOBSBAWM, 1998, p. 291)

Destaca ainda que todo historiador é tentado a fazer escolhas que privilegiam
suas preferências, idéias e causas. O que não pode ser feito, segundo ele, é abandonar
os critérios de nossa profissão. Não podemos dizer aquilo que podemos demonstrar
como inverídico (HOBSBAWM, 1998, p. 291).
Quanto à interpretação das fontes iconográficas, os procedimentos utilizados
por BENCOSTTA (2002) são importantes para a fundamentação desta pesquisa, pois, à
medida que cresce o uso desse tipo de fonte nos estudos históricos, mais interessantes
são as contribuições para a historiografia. Assim, afirma o autor que:
O uso de imagens fotográficas sobre o univérsus scholáris como fonte de pesquisa nas
investigações sobre a história das instituições educacionais tem demonstrado potencial
analítico suficiente para colaborar na busca e organização de compreensões e explicações
acerca da cultura escolar manifestada nos ambientes em que ela interage. (BENCOSTTA, 2002,
p. 24)

Pode-se perceber, nas observações de Bencostta, a influência que recebeu dos
estudos de Boris Kossoy. Segundo este último autor, essas fontes devem ser
submetidas ao prévio exame técnico e interpretativo, servindo definitivamente para a
recuperação das informações. Assim, as imagens que contêm um reconhecido valor
documental são importantes para o estudo do espaço escolar, pois, segundo ele, esse
tipo de fonte representa um meio de conhecimento de cena passada; portanto, uma
possibilidade de resgate da memória visual do homem e de seu entorno sociocultural.
Trata-se, aqui, da fotografia enquanto instrumento de pesquisa, prestando-se à
descoberta, à análise e à interpretação da vida histórica. Além disso, Kossoy propõe a
imagem como ferramenta:
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...utilizarmos a sensibilidade, do constante esforço de compreensão dos documentos e do
conhecimento multidisciplinar do momento histórico fragmentariamente retratado (...).
Resgatando o ausente da imagem compreenderemos o sentido do aparente, sua face visível.
(KOSSOY, 1998, p. 43)

Em outros termos, não se deve acreditar totalmente no que se vê e é preciso
saber ver além, ou seja, descobrir o que a fotografia quer dizer. Para a compreensão da
imagem, é necessário submetê-la a uma crítica que leve em consideração a interação
do fotógrafo, da tecnologia empregada na produção da fotografia e do objeto
registrado. Portanto, a análise exige uma crítica externa, isto é, a crítica das condições
de produção da fotografia, e uma crítica interna, relacionada ao conteúdo da imagem
(KOSSOY, 2001).
A utilização do jornal enquanto fonte, além de favorecer uma melhor
compreensão sobre o cotidiano da cidade curitibana, auxilia na reflexão sobre as
concepções que a sociedade daquele momento destacou como fundamentais para a
construção das instituições. Lembrando as colocações de FARIA FILHO e SOUZA
(1998), a importância dos jornais relaciona-se (...) a sua especificidade como veículo
de circulação de idéias e representações acerca da educação e da instrução pública .
Neste sentido, as informações vinculadas na imprensa permitem uma melhor
compreensão da concepção de escola e de cidade que os governantes daquela época
estabeleceram como norteadora de suas práticas, ou seja, foi possível perceber, nos
periódicos, visões de homem, de mundo e de escola que estavam no pensamento do
cidadão.
Assim, os jornais O Diário da Tarde (1943-1955), O Diário do Paraná (19431955), Gazeta do Povo (1943-1955) e O Dia (1943-1955) serão estudados por se tratar
de jornais com longo período de existência e importância para a época. As revistas
Ilustração Brasileira (1943-1955), Ilustração Paranaense (1943-1955) e A
Divulgação (1943-1955) serão também fontes que evidenciam o cotidiano da
sociedade, por meio de hábitos e atividades econômicas noticiados.
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Para a leitura e análise da arquitetura do prédio escolar, foram consultadas, nos
arquivos públicos, as plantas arquitetônicas das escolas, bem como os ofícios da
administração municipal, os relatórios e as mensagens dos governadores.
Também foram considerados os rigores metodológicos da crítica aos
documentos e levou-se em conta que nenhum documento é neutro. Uma das premissas
deste trabalho foi avaliar as certezas históricas das fontes e a compreensão e
apropriação dos referenciais teóricos, que também auxiliaram na orientação do
historiador para questionar e interpretar as fontes de maneira adequada.
Com a finalidade de dar maior visibilidade ao papel da organização do espaço
na constituição da escola, o presente trabalho foi dividido em três capítulos.
O primeiro capítulo discute os projetos políticos e os discursos dos governantes
do Paraná do início da década de 1940 até as comemorações do centenário da
emancipação política do Paraná (1953). As principais fontes pesquisadas foram
relatórios e mensagens dos governadores e artigos de jornais e revistas daquele
período. Nesse capítulo, procurou-se contextualizar o cenário histórico da cidade de
Curitiba, com a finalidade de levantar, nos discursos, o surto de modernização
divulgado pelas autoridades políticas paranaenses. Foi possível ainda recolher
informações sobre o projeto de educação praticado no momento em que era celebrado
o progresso na cidade.
No segundo capítulo, serão pesquisadas as instituições escolares, procurando
enfocar parte da história que desencadeou as políticas de construção de prédios
escolares no Paraná. Privilegiou-se a análise da localização espacial das instituições e
seu vínculo com o planejamento urbano da cidade de Curitiba. Para isso, foi
fundamental uma análise histórica do primeiro plano de urbanização da cidade,
conhecido como Plano Agache (1943), e a apresentação das normas técnicas
implantadas no período, com a finalidade de verificar se as escolas sofreram
influências desse planejamento.
No terceiro capítulo, são analisadas as propostas dos projetos arquitetônicos dos
prédios escolares públicos, assim como as propostas pedagógicas que influenciaram os
novos programas educacionais. Quanto às construções, serão priorizadas as leituras
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dos programas previamente traçados pelas instituições estatais. Assim, as instituições
selecionadas foram: o Grupo Nivaldo Braga, o Grupo Escolar Cristo Rei, o Grupo
Escolar Lysimaco Ferreira da Costa, o Grupo Escolar Tiradentes e o Colégio Estadual
do Paraná.
Desta maneira, acredita-se ser possível apresentar não uma única, mas uma
parte das explicações históricas sobre a organização da cultura e da arquitetura escolar
no período do discurso de modernização do estado do Paraná.
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CAPÍTULO 1
...Curitiba. Sem pinheiros ou céu azul, pelo que tu és
província, cárcere, lar esta Curitiba, e não a outra para o
turista ver, com amor eu canto.
Dalton Trevisan

1. A cidade e a escola

rumo ao progresso

1.1 Curitiba nas décadas de 1940 e 1950: cidade para ser vista
Na década de 1930, a presença de Vargas na presidência da República
intensificou, para todo o Brasil, o período chamado de centralização e nacionalização,
em que se tentava controlar a influência das forças e diferenças regionais. No campo
econômico, caracteriza-se pela marca do esforço do desenvolvimento pela via da
industrialização, em oposição às tendências com base na atividade agroexportadora,
que, embora amparada pela política do governo, teve de abandonar seu papel
predominante no conjunto da economia brasileira. Entretanto, tal crescimento não foi
suficiente para disfarçar que aquele regime político se convertia em um governo
autoritário que agia de modo violento e progressivo, como bem ressaltou o historiador
Alcir Lenharo, ao afirmar que a ditadura Vargas:
...relembra uma escalada de violência por demais conhecida, responsável pela supressão das
liberdades individuais e civis, pela ameaça física e psicológica, pela perseguição e tortura, pela
corrupção e cinismo, pela mentira da propaganda que espalha a crença no progresso e na
ascensão social como solução de toda a ordem de problemas. (LENHARO, 1986, p. 11)

No cenário político, predomina o processo de controle dos meios de
comunicação

imprensa e rádio

pelo Estado. Maria Helena R. CAPELATO (1998)

afirma que a política construída no período do Estado Novo brasileiro (1937) teve suas
propostas amplamente divulgadas pelos veículos de propaganda. Assim, o quadro que
se apresentava sob o poder tirânico de Vargas só se concretizou devido à manipulação
da opinião pública, por meio de um refinado saber de persuasão que utilizava
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basicamente imagens , palavras de ordem sinistras (CAPELATO, 1998, p. 7) e
amplo material de propaganda. Portanto, a educação e toda a produção cultural foram
instrumentos eficazes para a conquista de

corações e mentes

da população

(CAPELATO, 1998, p. 15). Os modelos e técnicas utilizadas para a organização desse
sistema propagandístico foram, na visão da autora, criados pelos projetos políticos
nazista e fascista, que tinham como finalidade a conquista de poder e, por sua vez, a
obtenção do controle social.
Uma das preocupações da autora é compreender o caráter autoritário da
propaganda nos meios de comunicação, na produção cultural e na educação,
verificando como se processava a manipulação das massas com o objetivo de obter
uma resposta manipulada da população às suas necessidades, quer fossem elas de
unificação em torno de um projeto comum de Estado ou de domesticação, eliminando,
por fim, toda e qualquer possibilidade de oposição às suas diretrizes.
Os elementos condicionados para o advento de uma raça brasileira eram a
integração nacional (imenso território) e a erradicação do analfabetismo, combatido
por um vasto programa educacional, que, ao mesmo tempo em que tentava acabar com
o atraso, impunha o culto a outros valores, como o amor à pátria, à bandeira e ao
chefe; enfim, transformando os valores do liberalismo (de caráter individualista) em
valores nacionais unificadores.
A cidade de Curitiba, no início da década de 1930, também sofreu influências
da propaganda política, que representava a cidade, por meio da imprensa local, como
radiante e moderna:
Hoje Curitiba é cidade modernizada, transfigurada, ostentando bulício, exibindo sussurro,
atrativos esportes, teatros concorridos, reclames luminosos, autos chiques e disparadas,
fraturando pernas e costelas; artimanhas políticas, paixões partidárias. Em suma, é Cidade
Sorriso Princesa do Sul Noiva eterna da graça e da beleza . (ILUSTRAÇÃO PARANAENSE,
Curitiba, março 1931. s.n.p.)
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Nesse período, assim como na década de 1940, a capital paranaense era descrita
como uma cidade

rumo ao progresso ,4 sendo apresentada, em 1942, no Guia

Turístico Rodoviário do Estado do Paraná, como uma cidade moderna e confortável,
amparada por dezenas de colônias agrícolas que fazem o encanto de seus arredores
(GUIA..., 1942, p. 8). No mesmo guia, outros elogios à cidade de Curitiba podem ser
encontrados:
...considerada uma das mais importantes capitais do estado brasileiro, dotado de um clima
semelhante ao de certas regiões européias, não sendo superior a 16º a sua temperatura media
anual. Possui ótimos e luxuosos hotéis, comercio e industrias desenvolvidas, teatros
confortáveis, ruas largas e bem traçadas, edificações moderníssimas; jardins pitorescos,
museus, etc. Oferecem maravilhosas atrações naturais para o turismo, sendo recreio apreciado
as excursões pelas inúmeras colônias que cercam aos seus arredores; às grutas calcáreas da
Itapirussú e Bucaitiva; à fonte de água mineral Ouro Fino; à Granja do Canguirí; ao Cassino,
fonte e piscina do Aú; ao Aéreo-Porto; ao Country Clube; à cascatinha da estrada de Sta.
Felicidade; às minas de ouro da estrada de Campo Largo, a fora outros passeios pelos campos
verdejantes que emolduram Curitiba, a Cidade Sorriso, no dizer de Hermes Fontes. (GUIA,
1942, p. 15)

Para os governantes, foi interessante a construção de um símbolo de cidade
próspera, que, por meio da reforma urbana, representaria o caminho que a sociedade
paranaense deveria trilhar, ou seja, rumo ao futuro .5 Embora já tivesse ocorrido
algumas reformas no começo do século XX, a cidade só veio a conhecer efetivamente
as mudanças urbanas no início da década de 1940, com seu primeiro plano de
desenvolvimento urbano

o Plano Agache , organizado para tentar solucionar o

crescimento desordenado da cidade.
Em dezembro de 1943, por ocasião do 250º aniversário da fundação da cidade,
foi organizada, na Praça Rui Barbosa, a II Grande Exposição Internacional de Curitiba.
Essa exposição teve a participação em conjunto do Estado e do Município,
governados, respectivamente, pelo interventor federal Manuel Ribas e pelo prefeito
Rozaldo G. de Mello Leitão. Ainda, com os esforços e presenças da Associação
Comercial, da Federação das Indústrias e da Empresa de Propaganda e Turismo. Para a

4 Em 1940, a cidade possuía aproximadamente 140 mil habitantes (cf. IBGE/DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE ESTATÍSTICA. Sinopse estatística do município de Curitiba. Curitiba: IBGE, 1950. p. 14).
5 Esses comentários estavam vinculados em outros jornais e revistas da época, como na revista A
Divulgação foi bastante comum essas observações.
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festa comemorativa, foram construídos vinte pavilhões, procurando mostrar, como diz
o catálogo de propaganda: uma época de prosperidade (...) com a demonstração do
progresso, da riqueza e do trabalho de um povo (ESTADO DO PARANÁ, 1944). A
forte propaganda da imprensa e do governo procurou enfatizar as múltiplas facetas do
crescente e intenso progresso da sorridente e bela metrópole , cuja população era
progressista, acolhedora e civilizada (Idem).
Naquele momento, foi estratégico e oportuno mostrar para ao Brasil e para
mundo como o Paraná estava progredindo e melhorando. Tanto Moisés Lupion quanto
Bento Munhoz da Rocha Netto, ainda buscavam evidenciar o surto do progresso dos
anos de 1940 e de 1950, bem como o novo papel reservado ao estado na economia
nacional. A oratória típica do governo estava na insistência de que o Paraná
desconhecia o fenômeno do pauperismo

e de que

as doutrinas políticas que

costumam medrar onde medra a miséria não encontram clima entre nós (PARANÁ,
1950, p. 8) essa corrente estava presente nos discursos dos governadores.6
Dudeque, que analisa as construções do período, levanta os principais
investimentos realizados em Curitiba: Nunca antes Curitiba construiu tantas obras,
em tão pouco tempo e nem tão grandes. Curitiba poluiu-se e adornou-se com edifícios
que eram vistos como mostruário da exuberância econômica da cidade, oposto às
angústias da antiga exigüidade urbana (DUDEQUE, 2001, p. 160).
Para que essas obras novas se destacassem na cidade, Curitiba tinha que
destruir os marcos que o ligavam ao passado (A DIVULGAÇÃO, 1947). A imprensa,
também, se declarava a favor das reformas que aumentavam nos centros comerciais da
cidade. A contínua propaganda de que alguns edifícios deveriam ser destruídos eram
comentados nos periódicos:

6

O que se pretende aqui não é um resumo das ações de cada governo e momento político, a intenção é
apresentar algumas práticas de poder. A documentação utilizada para o estudo foi selecionar mensagens e
relatórios dos governadores e jornais da época, para analisar algumas práticas administrativas, direcionados
principalmente aos pensamentos na área da educação, a visão de progresso de cada época e a importância de
algumas obras como propaganda política.
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Simplesmente uma ou outra habitação vetusta, comprimida entre gigantescos edifícios que se
erguem para o céu, chama a atenção do forasteiro e lhe traz à memória fragmentos da nossa
formação social, tudo aquilo que se ouviu dos mais velhos a respeito do passado. Nada resiste
à ação destruidora do tempo a não ser a tradição que se eterniza na vida dos povos. (IDEM, p.
7)

Na obra, O sentido do passado, HOBSBAWM (1998) afirma que algumas
sociedades, especialmente naquelas em que predominava o movimento nacionalista
moderno (Inglaterra, séculos XVII e XIX), negam os antecedentes históricos. Poderiase afirmar que: esquecem a história, ou melhor entendem-na mal, porque seus
objetivos não encontram antecedentes históricos (...) tentam realizar partes dessa
história fictícia (HOBSBAWM, 1998, p. 26).
O autor ainda afirma que o problema de se rejeitar sistematicamente o passado
apenas surge quando a inovação é identificada tanto como inevitável quanto como
socialmente desejável: quando representa progresso (HOBSBAWM, 1998). O passado
continua a ser a ferramenta analítica mais útil para lidar com a mudança constante,
mas em uma nova forma. Ele se converte na descoberta da história como um processo
de mudança direcional, de desenvolvimento ou evolução. A mudança se torna,
portanto, sua própria legitimação, mas, com isso, ela se ancora em um sentido do
passado transformado. Ainda segundo o autor, certas inovações requerem uma
legitimação e, no período em que o passado deixa de formar precedentes nas
mudanças, isso pode aparentar a vitória ou o triunfo da razão, do novo, contra o
absurdo, o antigo. Ou, por assim dizer, um processo de correção do conhecimento
atual e científico contra a ignorância do passado.
Na revista A Divulgação, os autores do progresso exigiam a destruição de obras
coloniais. Era evidente, nas colunas jornalísticas, o apoio à construção de novos
edifícios no lugar dos antigos. Para exemplificar o apelo ao novo, uma reportagem
intitulada Por sobre os vestígios coloniais, as eloqüentes afirmações de progresso
proclamava que:
...um dos mais impressionantes contrastes do que era Curitiba há pouco tempo e o que é hoje
[são] os arranhacéus substituindo as acaçapadas casinhas do antigamente. E não é só isso que
as duas fotos nos fazem ver e sentir. Exprimem elas também a mutação comercial, o novo
estilo dos negócios, a prodigiosa transformação que hoje faz a grandeza e o prestígio
econômico e social de todo o Paraná. Onde outrora era o que aí se vê no primeiro flagrante
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[referindo-se às fotos comparativas de Curitiba de ontem e hoje] hoje se ergue uma das mais
modernas e bem organizadas instituições comerciais do país, fundada e mantida com o capital
e tirocínio de gente nossa, e cujo renome bem significa a evolução de um povo que deseja
estar em dia com a civilização. (A DIVULGAÇÃO, 1954)

Curitiba, na década de 1950, ganhou ares de cidade grande. Uma das
contribuições para que a capital se distanciasse da imagem de acanhada foi a criação e
construção de várias obras promovidas pelo governador do estado na época, Bento
Munhoz da Rocha Netto. Percebe-se, em suas obras, o ufanismo expresso nas linhas da
arquitetura moderna7 das edificações que, além da importância social, destacaram-se,
também, pela grandiosidade do projeto arquitetônico. Como exemplo dessas grandes
obras têm-se: a Biblioteca Pública, o Teatro Guaíra, o Hospital de Clínicas, a
construção de um novo edifício para o Colégio Estadual do Paraná e o planejamento
do Centro Cívico. Essas obras destacaram-se, com o dinamismo do crescimento
urbano da cidade e com o destaque que tiveram em âmbito nacional.
Para que essas obras fossem notadas por todo o Brasil, como já foi apontado,
ocorreu uma importante preparação para as comemorações do centenário da
emancipação política do Paraná. As obras promovidas pelo governo do estado foram
basicamente de grande porte e imponência, com a finalidade de representar o grau de
importância dos representantes do Paraná.
Em 1951, as obras do centenário foram promovidas pelo governador Bento
Munhoz da Rocha Netto e já faziam parte do plano de governo desde o início do
mandato. Na primeira Mensagem, apresentada pelo governador à Assembléia
Legislativa, os planos eram ainda modestos e referiam-se apenas a um edifício:
Uma das mais destacadas iniciativas no plano e elabora-se para as comemorações é sem
dúvida o da criação da Biblioteca Central do Estado. Não é sem constrangimento que
reconhecemos ter o Paraná regredido nêsse fundamental setor cultural, pois foi fechada a
7 A arquitetura moderna brasileira deu-se quando Getúlio Vargas estava no poder. Nesse momento,
tinha-se a expectativa de transformação, não apenas do ponto de vista político, mas também no sentido de
preparar o país para um crescimento futuro. No âmbito cultural, uma figura fundamental foi a de Gustavo
Capanema, ministro da Educação e Saúde, que contratou uma equipe de arquitetos chefiada por Lúcio Costa para
projetar um novo edifício destinado ao então Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Lúcio Costa
convidou Le Corbusier, famoso arquiteto francês, para dar um parecer sobre o projeto dos arquitetos brasileiros.
Além disso, a presença de Le Corbusier no país foi aproveitada para a realização de uma série de conferências
sobre arquitetura moderna. Esse fato marcou o surgimento de uma nova tendência na arquitetura brasileira
(SEGAWA, 1997).

25

precária biblioteca pública que a Capital do Estado possuía e seus 25.000 volumes encontramse desordenadamente empilhados num improvisado refúgio. (PARANÁ, 1951, p. 115)
FIGURA 1 - FOTO DA FACHADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA

FONTE: Arquivo da Biblioteca Pública.

O projeto do edifício da biblioteca foi executado por Romeu da Costa, então
engenheiro de Estado. A construção foi executada em pouco tempo (aproximadamente
oito meses), sendo a única obra concluída, dentre as previstas, no período de
comemoração do centenário de emancipação política do Paraná.8
A Comissão Especial das Obras do Centenário (CEOC), criada pelo Decreto n.
674, de 29 de agosto de 1951, ficou responsável por todas as novas construções
implantadas naquele período. A finalidade das construções eram as comemorações do
centenário da emancipação do estado e, consequentemente, destacar a cidade de
Curitiba para todo o Brasil.

8 Algumas características são marcantes nesta obra, a volumetria dotada de um elemento principal e
dois elementos periféricos; a escadaria principal e as rampas que dão acesso ao interior da edificação; a marquise
que marca a entrada principal; os anteparos solares (brise-soleil) responsáveis pelo controle da intensidade
luminosa no interior da biblioteca; as grandes áreas envidraçadas que caracterizam a transparência na obra face a
utilização do concreto armado; o uso do tijolo de vidro (material de uso difundido na década de 1950) e o uso de
platibanda a fim de omitir a existência da cobertura. Todos esses elementos estavam ligados às linhas do
movimento moderno, principalmente às teorias utilizadas por Le Corbusier (XAVIER, 1989).
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Além da Biblioteca Pública, outra projeto de destaque naquele período foi a
criação de uma grande sala de espetáculos

o novo prédio do Teatro Guaíra.9 A

escolha do projeto se deu por meio de um concurso e o vencedor foi o recém-formado
arquiteto Rubens Meister. A obra teria uma capacidade para abrigar 2.500
espectadores no auditório principal e serviria para concertos de música popular e
erudita, além de peças de teatro, óperas e afins. A imprensa anunciou a obra com
entusiasmo:
Uma das mais primorosas obras com que o governo Munhoz da Rocha Netto, comemora
Centenário do Paraná, é o Teatro Guaíra, já em acabamento na Praça Santos Andrade, de
Curitiba, em frente à Universidade do Paraná. Possuirá o gigantesco e moderníssimo edifício
dois auditórios independentes um do outro. O grande auditório terá capacidade para 504
pessoas. (...) Foi autor do projeto e é responsável pela construção o jovem e competente
engenheiro arquiteto paranaense Rubens Meister, formado pela Faculdade de Engenharia do
Paraná. (ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1953)

Na foto abaixo, pode ser verificada a cidade de Curitiba em 1952

vêem-se o

largo Bittencourt e o Teatro Guaíra ao fundo, em construção, identificado pela
cobertura em meia lua , que estava ainda em construção.

9 A história do Teatro Guaíra teve início em 1855, em pequenas salas improvisadas, até a cidade ganhar
o primeiro espaço teatral permanente, em 7 de setembro de 1858. Foi em 1874 que o primeiro teatro oficial do
Paraná começou a ser construído e foi inaugurado em 28 de setembro de 1884, com o nome de Theatro São
Theodoro, na atual Rua Muricy, no local em que hoje fica a Biblioteca Pública do Paraná. Depois de um tempo
fechado por causa das conseqüências da Revolução Federalista de 1894, o São Theodoro foi reaberto em 1900
com o nome de Theatro Guayra, funcionando no mesmo local até 1939, quando foi demolido. O Guaíra só
ressurgiu nos anos de 1950, depois da fundação da nova construção. Com suas obras iniciadas em 1952, foi
inaugurado o primeiro auditório em dezembro de 1954 e sua total finalização ocorreu somente em 1975.
(TEATRO GUAÍRA. Quase cem anos de cultura artística. Curitiba, 1982. Mimeog.)
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FIGURA 2 - VISTA PANORÂMICA DE CURITIBA 1952

FONTE: Fundo Casa da Memória.

Tanto a biblioteca quanto o teatro eram monumentos de afirmação do Paraná no
cenário político e econômico nacional. Deveriam, portanto, ser obras de grande porte e
imponência, para representar o grau de cultura erudita e de capacidade administrativa
dos representantes do Paraná. As palavras de Munhoz da Rocha não deixam dúvidas
sobre o impacto de tais edificações:
O que se fizer no Paraná deve ser feito em grande escala, ou então não ser feito. Fazer com
timidez, fazer com acanhamento, fazer com mediocridade será um crime contra o futuro. É
preciso ter coragem de realizar em tal escala que as construções, quando terminadas, já não
estejam envelhecidas, já não estejam superadas, já não estejam caducas e já não pertençam ao
passado. À nossa geração cabe este papel, cabe essa missão de realizar, de planejar para o
futuro. (PARANÁ Brotinho..., 1952)

Além da biblioteca e do teatro, houve também uma preocupação em demonstrar
aos cidadãos a grandeza e o poder da administração pública na organização das
questões burocráticas da cidade. O plano urbanístico elaborado com o auxílio de
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Agache10 forneceu a idéia do Centro Cívico, um conjunto arquitetônico que
concentraria os Três Poderes do Estado. O orgulho dessas construções em Curitiba
apareceu já na primeira frase do trecho da Mensagem sobre a obra do centenário
Munhoz da Rocha afirmava entusiasticamente que: O Centro Cívico do Paraná (...) só
encontra paralelo no de Washington, nos Estados Unidos da América do Norte
(PARANÁ, 1952, p. 193).
O projeto do Centro Cívico de Curitiba é de autoria do arquiteto Davi Xavier
Azambuja, em conjunto com os arquitetos Flávio Régis do Nascimento, Olavo Redig
de Campos e Sérgio Roberto Santos Rodrigues. Esses projetistas desenvolveram um
conjunto de empreendimentos, tais como: o Palácio Iguaçú, a Secretaria da Câmara
dos Deputados, o Plenário da Câmara dos Deputados, o Palácio das Secretarias, o
Tribunal do Júri. Os discursos do governador e dos jornais enaltecendo os arquitetos e
as obras projetadas do Centro Cívico eram constantes, um desses discursos entusiastas
é a mensagem do governador:

De posse dos dados necessários, os arquitetos desenvolveram o melhor de seus esforços na
criação dessa obra que ficará como um marco na história da arquitetura nacional. A maquete
apresentada mostra claramente a beleza plástica do conjunto. Os edifícios foram estudados
para resolver todos os problemas funcionais de acordo com seu caráter, tanto assim que temos
sob a maior cúpula do mundo a Recebedoria e Pegadoria do Estado, sendo sua forma
decorrente da facilidade com que tais serviços possam ser atendidos. As Secretarias de Estado,
reunidas em um só edifício coordenarão de maneira rápida e precisa o movimento burocrático
das diversas repartições. (PARANÁ, 1952, p. 193-194)

10 As questões sobre Alfred Agache e o plano de urbanização da cidade serão aprofundadas no segundo
capítulo desta pesquisa.
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FIGURA 3 - PERSPECTIVA DO COMPLEXO DO CENTRO CÍVICO

FONTE: BOLETIM DA CÂMARA DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO PARANÁ, 1953.

Esses projetos foram exibidos exaustivamente durante todo o governo de
Munhoz da Rocha. A possibilidade de construção foi demonstrada por meio de
maquetes e imagens, disseminadas na imprensa. Nas perspectivas e maquetes,
prometiam-se edifícios que concretizariam toda esta grandeza, que venceriam as
misérias e o confinamento provinciano (PARANÁ, 1952, p. 193-194) do estado. Podese verificar, na foto seguinte, quando Munhoz da Rocha apresenta a Getúlio Vargas, o
orgulho do governante sobre o plano construtivo das obras no Paraná. Este ato
representa o que representava o sentimento de um governo que tem a pretensão de
formar uma metrópole e romper com a visão de estado interiorano e dependente. A
revista O Cruzeiro descreve esse momento:

O Governador mostra ao Presidente a maquete do Centro Cívico, majestoso conjunto
arquitetônico que seu governo está construindo em Curitiba e onde serão agrupados todos os
serviços públicos do Estado do Paraná. (VARGAS vê..., 1953)
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FIGURA 4 - O GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO MOSTRA PARA
GETÚLIO VARGAS A MAQUETE DO CENTRO CÍVICO

FONTE: O Cruzeiro, 21 fev. 1953

No mesmo ano da comemoração do centenário, a revista Ilustração Brasileira
dedicou uma publicação inteira para homenagear o Paraná e ressaltar a obra do Centro
Cívico:
O imponente conjunto de repartições públicas estaduais, que é o Centro Cívico, está sendo
levantado em local alto e aprazível, com linda vista panorâmica da cidade de Curitiba. O
acesso, partido da praça Tiradentes, será feito pela rua Barão do Cerro Azul e pela avenida
Candido de Abreu, que se transformarão numa linda artéria asfaltada, com 48 metros de
largura, tendo uma faixa de rolamento de 18 metros, canalização elétrica subterrânea,
arborização e ruas próprias e anexas à avenida, para estacionamento de veículos. (...) A
construção desse grupo arquitetônico de gigantescas proporções, que é empreendimento dos
mais notáveis da engenharia nacional, obedece as mais modernas técnicas funcionais, a que se
juntarão belos e impressionantes detalhes, formando um todo em que estarão reunidas à
utilidade das construções, e beleza dos traços e a harmonia do conjunto, características desse
primeiro centro cívico do Brasil. (ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1953)

A construção de qualquer prédio é um fato novo na história de uma cidade, pois
modifica e altera a paisagem e a percepção do indivíduo quanto ao espaço, além de
estimular o imaginário coletivo de toda a população, em especial os monumentos. A
busca de um símbolo para a cidade conceitua-se, segundo o urbanista Kevin Lynch,
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como

o grau no qual o espaço edificado pode ser claramente percebido e

mentalmente diferenciado e estruturado no tempo e no espaço por seus habitantes, e o
grau em que essa estrutura mental se conecta com seus valores e conceitos (LYNCH,
1981, p. 90), ou seja, como o ajuste entre as capacidades mentais e sensoriais de seus
habitantes e suas construções culturais.
Apesar dos esforços dos administradores e de outros defensores do progresso da
cidade, existia um contraponto ao discurso do desenvolvimento na fala de arquitetos
e escritores da época. Na revista Joaquim,11 em circulação em Curitiba na década de
1940, foi publicada uma reportagem assinada por Oscar Niemeyer

um arquiteto em

ascensão naquele período. Seu artigo, intitulado Formação e evolução da arquitetura
no Brasil , relatava a história da arquitetura brasileira e revelava, também, problemas e
críticas à concepção de construção e planificação das cidades expressos nas obras até
então construídas:
Realmente, apesar do progresso conseguido, verificamos que pouco nos foi dado realizar.
Possuímos, sem duvida alguns prédios de relativo valor arquitetônico, mas somente isso.
Nossa atividade limitou-se a construção de prédios isolados, edifícios públicos e casas
burguesas, obras que logicamente deveriam fazer parte de um Plano diretor, ajustado
indistintamente a todos os problemas sociais e urbanísticos. A falta desse indispensável plano
justifica o crescimento desordenado de nossas cidades, assim como a situação precária do
nosso trabalhador urbano e rural, privado das mais primarias condições de conforto e higiene.
(REVISTA JOAQUIM, 1946)

No mesmo número, o jovem escritor Dalton Trevisan criticou a visão de
cidade de progresso , lamentava o destaque às obras monumentais , procurou
mostrar por meio da crônica Minha Cidade , uma Curitiba mais real. Escrita em
1946, a crônica reclama:
Curitiba, que não tem pinheiros, esta Curitiba eu canto. Curitiba, em que o céu não é azul, esta
Curitiba, eu canto. Não a Curitiba para turista ver, esta Curitiba eu canto (...) Curitiba das filas
de ônibus e bondes, às seis da tarde, (...) das meninas de subúrbio pálidas, que trabalham oito
horas por dia (...), dos amores escuros no Passeio Publico, que é a zona mais policiada da
cidade (...) Curitiba dos bailes estritamente familiares da várzea, aos sábados (...) da humilde
zona da Estação, em que a noite humanidade desconhecida nasce das sombras a fim de beber
11 Era uma revista dirigida por Dalton Trevisan e Potyguara Lazzaroto, o Poty, que também a ilustrava.
Nas suas páginas, os curitibanos puderam se atualizar nos debates intelectuais artísticos do Rio de Janeiro, São
Paulo e Paris. Joaquim publicou artigos de intelectuais variados, como Oswald de Andrade, Antonio Candido e
Carlos Drummond de Andrade, entre outros.
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cachaça, se amar nas casas de tolerância e morrer de faca, veneno e fogo, das campanhas
eleitorais dos estudantes, onde se borram de cal e folhetos todas as lojas da rua 15 e para
mostrar que não é Brasil, ganha sempre o partido da oposição (...) dos cineminhas poeira, com
amendoim, pinhão cozido e pipoca que são o paraíso das pulgas e dos namorados (...)
Curitiba, não a das lojas Americanas, Sloper e confeitaria Guairacá, que os turistas visitam
para depois contar que conhecem a cidade, (...) da chuva que cai de repente e alaga as ruas (...)
Curitiba. Sem pinheiros ou céu azul, pelo que tu és província, cárcere, lar esta Curitiba, e
não a outra para o turista ver, com amor eu canto. (REVISTA JOAQUIM, 1946)

Apesar das críticas sobre a situação da cidade, as edificações e os discursos
políticos se consolidavam como marco da potencialidade nacional e da ação
modernizadora de um governo que investiu significativamente na construção de um
lugar de poder . Esse empreendimento, carregado de simbologia, estava organizado
por uma série de obras capazes de dizer por si só da existência de um governo. Essa
lógica promoveu a intervenção no espaço e demoliu uma parte da cidade que
denunciava um passado colonial e escravista

período que se queria esquecer

ea

cultura a que ela correspondia. Segundo o historiador ARGAN (1998, p. 86): A luta
não é entre cultura e incultura, mas entre duas culturas, a segunda das quais tem como
meta a destruição da primeira, tida como oposta e como obstáculo a seu
desenvolvimento .
Enfim, a materialização de um espaço de poder fortaleceu Curitiba como
capital, pois seus habitantes deveriam se orgulhar da cidade e de seus governantes.
Além disso, era importante mostrar ao Brasil e aos brasileiros, quando das
comemorações do centenário, em 1953, as principais obras que o Paraná conseguiu
realizar após um século de autonomia, tanto na iniciativa particular quanto na
governamental. Essas medidas se apóiam, em seu conjunto, na noção de um governo
racional, de um governo que se pretendia moderno e democrático, capaz de atrair
migrantes e recursos para a cidade.
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1.2 O discurso da modernidade na cidade de Curitiba
Por meio da estratégia discursiva, calçada nos princípios de desenvolvimento, e
da ação do Estado, as cidades deveriam mostrar uma modernização principalmente
econômica. Essas mudanças tiveram início, no Brasil, no fim do século XIX, com
profundas e rápidas transformações sociais e políticas.
Ao longo do período de 1870-1937, ocorreu o desenvolvimento de várias
estratégias de construção de um novo ordenamento político-cultural nacional, da
consolidação de uma república capaz de romper com o esquema das oligarquias
regionais, consagrando definitivamente a emergência de uma sociedade industrializada
(HERSCHMANN; PEREIRA, 1994, p. 12).
Enquanto, na virada do século XIX para o XX, no Brasil, a palavra de ordem
era civilizar , isto é, ficar em pé de igualdade com a Europa no que se refere ao
cotidiano, as instituições, a economia e as idéias liberais, nos anos 30, a questão
fundamental era realizar uma espécie de ajuste de contas entre o conjunto das idéias
modernas e a realidade institucional do país, ou seja, adequar a modernidade a um
quadro institucional possível num país subdesenvolvido (HERSCHMANN; PEREIRA,
1994, p. 12-13).
Seguindo as definições de Herschmann e Pereira, que tomam como base o
paradigma moderno entendido como um conjunto de procedimentos e hábitos
como a medicina na higienização do

corpo

e da

mente , a educação na

conformação da mentalidade e a engenharia na organização do espaço moderno ,
várias categorias sobre o moderno surgiram nas últimas décadas do século XIX. Idéias
como progresso, ruptura e revolução, entre outras, passaram a constituir o discurso dos
governantes nos projetos de intervenção junto à sociedade.
Nas palavras de Jacques Le Goff:
O par antigo/moderno está ligado à história do Ocidente, embora possamos encontrar-lhe
equivalentes noutras civilizações e noutras historiografias. Durante o período pré-industrial do
século V ao XIX, marcou o ritmo de uma oposição cultural que no fim da Idade Média, e
durante as Luzes, irrompeu na ribalta intelectual. A meio do século XIX transformou-se, com
o aparecimento do conceito de modernidade , que constitui uma reação ambígua da cultura à
agressão do mundo industrial. Na segunda metade do século XX generaliza-se no Ocidente, ao
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mesmo tempo que é introduzido noutros locais, principalmente no Terceiro Mundo,
privilegiando a idéia de modernização , nascido do contato com o Ocidente. (LE GOFF, 1984,
p. 370)

Mais adiante, o autor afirma que:

...a revolução industrial vai mudar radicalmente os termos da oposição no par antigo/moderno
na segunda metade do século XIX e no século XX. Aparecem três novos pólos de evolução e
conflito: na passagem do século XIX para o XX, movimentos de ordem literária, artística e
religiosa reclamaram-se ou são rotulados de modernismo
termo que marca o
endurecimento, pela passagem à doutrina, de tendências modernas até então difusas; o
encontro entre paises desenvolvidos e paises atrasados leva para fora da Europa ocidental e
dos Estados Unidos os problemas da modernização , que se radicalizam com a
descolonização posterior à Segunda Guerra Mundial; para concluir, no seio da aceleração da
história, na área cultural ocidental, simultaneamente por arrastamento e reação, aparece um
novo conceito, que se impõe no campo da criação estética, da mentalidade e dos costumes: a
modernidade . (IDEM, p. 378)

Os termos moderno, modernidade, modernismo ou mesmo modernização são
termos específicos, que ocupavam forte espaço no final do século XIX e início do
século XX. Para Herschmann e Pereira, esses termos chegaram a ganhar um uso quase
obrigatório no âmbito intelectual no Brasil. Nas décadas de 1920 e de 1930, o discurso
sobre o moderno , era, antes de mais nada, privilegiado nos debates científico e
artístico. Referindo-se ao tema, o autor Vattimo declara que, sob o ponto de vista da
hegemonia, a idéia de novo/moderno era generalizada:
...o progresso tornou-se uma espécie de fatalidade, rotinizou-se ; o novo na ciência, na
técnica, na indústria, significa a pura e simples sobrevivência destas esferas de atividade; de
resto, em economia pensa-se apenas em termos de taxas de desenvolvimento, não em termos
de satisfação de exigências vitais de base. A transformação do progresso em rotina neste
campo (...) descarrega o pathos do novo sobre o outro âmbito, o das artes e da literatura.12

Assim, de alguma forma, teria ficado delegado ao campo da estética a perpétua
missão renovadora das utopias modernas. Não se trata, portanto, de enfatizar uma
continuidade, mas ressaltar as estratégias desfechadas pela elite na sua tentativa de
perpetuação no poder e de defesa de seus interesses. Em outras palavras, procurou-se
reavaliar como, nessa estrutura agroexportadora, perpetuada até os anos 30,
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articulavam-se com os diversos grupos que disputavam a condição de formuladores do
discurso hegemônico da República.13
Em síntese, moderno seria a transição de um período ao outro caracterizado
pela racionalização e distanciamento dos modelos do passado. A caracterização da
historicidade da concepção moderno como: ...momento de ruptura, separação, a
modernidade valoriza, pela primeira vez, não mais a permanência, mas a própria
mudança (CASTRIOTA, 1999, p. 110).
No caso da arquitetura, seria a variação de atitude frente à tradição das
linguagens clássicas, desde os templos gregos até as construções religiosas da Idade
Média. Esse processo de racionalização, na arquitetura, aprofundou-se no século XX,
quando surgiu uma tendência de reação do passado, negando a linguagem clássica de
ornamentação (CASTRIOTA, 1999, p. 111). No entanto, o autor afirma que é importante
não cair na unilateralidade, no sentido de que não há convivência entre as variantes da
atitude moderna com as formas clássicas.
Desde o interventor Manoel Ribas (em 1932) até o governo de Moysés Lupion,
esteve presente, nas mensagens e relatórios, a retórica da modernização do estado14.
Seguindo o caminho percorrido por Manoel Ribas, Moysés Lupion continuou com a
mesma política de renovação do Estado, esse processo pode ser observado na
distribuição de terras para imigrantes e empresas estrangeiras, além da abertura de
novas estradas e a organização de um sistema de instituições locais, um delas foi o
aumento do número de escolas no estado do Paraná.
Para Magalhães, Moysés Lupion, por intermédio do seu discurso populista,
caracterizou-se pela grande habilidade em amenizar as reivindicações das facções de
esquerda e possibilitou uma administração, ao menos no discurso, voltada para o povo.
Ainda para a autora, Lupion representava a renovação, uma vez que não pertencia às
famílias tradicionais do Paraná e buscava, continuamente, apoiar as cidades e os

12 Apud HERSCHMANN et al., 1994, p. 17. VATTIMO G. O fim da modernidade Niilismo e
hermenêutica na cultura pós-moderna. Lisboa: Presença, 1994. p. 85.
13 Ver SEVECENKO, N. Literatura como missão. Tensões sociais e criação cultural na Primeira
República. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989.
14

A intenção aqui foi apresentar como estes governadores tentavam pelo discurso e
propaganda política apresentar, e defender uma certa modernização da cidade.
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interesses do interior (MAGALHÃES, 2001, p. 55). Por outro lado, o sucessor Munhoz
da Rocha, considerado pela opinião pública como excessivamente elitista, em função
da sua dedicação exclusiva à capital, era alvo de reclamações da população, que se
sentia prejudicada pela falta de incentivo ao homem do campo, este representava a
maioria da população no período (MAGALHÃES, 2001, p. 56).
Entretanto, tanto Moysés Lupion quanto Bento Munhoz da Rocha Netto
buscaram evidenciar o surto de progresso dos anos de 1940 a 1950, bem como
divulgar o novo papel reservado ao estado na economia nacional, de modo a incluí-lo
entre os primeiros da Federação. Era certo, para Lupion, que o:
...movimento geral de progresso do estado não sofreu declínio algum e o Paraná se pode
contar hoje entre as primeiras unidades da federação, pela sua situação econômica e financeira
absolutamente privilegiada. (PARANÁ, 1948, p. 5)

Ainda em Lupion, nenhum dos Estados do Brasil, sem excluir nem mesmo São
Paulo, apresenta, neste instante, um sentido e ritmo de progresso tão acentuado como o
nosso Paraná (PARANÁ, 1948, p. 5).
Os índices elaborados para ao padrão de vida apontavam uma prosperidade
futura, eram acompanhados pelas altas taxas de crescimento populacional e por saldos
positivos da balança comercial (IPARDES, 1986, p. 37). O Paraná, para Lupion, seria,
em pouco tempo, a terra de oportunidades (PARANÁ, 1948, p. 26).
Segundo Lupion, as ações governamentais proporcionaram, efetivamente, uma
redução da desigualdade , poderia ser comprovado por dois fatores: por um lado, os
principais centros urbanos desconhecem o fenômeno do pauperismo como motivo de
preocupação e alarme e, por outro lado, a certeza de que, inclusive nos núcleos
proletários, todos dispõem de casa, horta, frutas e animais domésticos . Ao mesmo
tempo, para o governador, ...as doutrinas políticas que costumam medrar onde medra
a miséria não encontram clima entre nós (PARANÁ, 1950, p. 8)
Esse surto de desenvolvimento foi definido por Munhoz da Rocha como um
verdadeiro espetáculo de prosperidade (PARANÁ, 1952, p. 5). O então governador
referia-se à condição de grande produtor de café, que assegurou ao Paraná, pela
primeira vez, uma participação decisiva na economia brasileira.
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A propaganda de uma cidade próspera, com visão de que, no centro da urbe,
tinha-se uma melhor qualidade de vida, deu ao Paraná um prestígio nacional, ao
mesmo tempo em que atraiu migrantes de diversas partes do mundo. Entretanto,
alertava:
Cada oportunidade parece um desafio. Cada oportunidade ameaça, a cada momento, perder-se,
se não estivermos atentos, se não nos mostrarmos prontos e certos na ação quase cada
oportunidade contem, paradoxalmente, perigos e ameaças arrastando-nos num sentido
negativo e exige-nos, de modo infalível previdência e plano de longo alcance, contra o estreito
imediatismo. Cada oportunidade reclama esse binômio: técnica e vontade, isso é, disciplina.
(PARANÁ, 1956, p. 6)

Um outro fator que se colocou como imperativo para a modernização do estado
foi com a saúde pública. A Secretaria da Saúde programou sucessivas campanhas de
combate à malaria, às doenças de chagas e, em particular, campanhas de erradicação
da lepra e tuberculose. A educação sanitária tornaria-se fundamental para os
governadores, principalmente por ser capaz de despertar a atenção dos indivíduos para
o valor da saúde e de romper com ...a ignorância, superstições e crendices das
nossas populações rurais, em relação à prevenção das doenças (PARANÁ, 1949, p. 8).
A educação sanitária, ainda, constituiu-se como uma ação sistemática do governo, que
utilizou todos os meios disponíveis para levá-la à unidade de trabalho que é a família
(PARANÁ, 1954, p. 126).
Além disso, somaram-se às ações governamentais os projetos de segurança
pública, que visavam igualmente disciplinar os contingentes populacionais que
cresciam em larga escala no estado. De caráter vigilante, esses projetos evidenciaram,
dentre outros, o propósito em assegurar a presença da Polícia Civil e Militar em todas
as regiões, tanto nos municípios do interior quanto nas ruas de Curitiba (IPARDES,
1989, p. 54).
O discurso da segurança é, evidentemente, um discurso da moralização dos
costumes. Para tanto, Lupion e Bento, trataram de executar reformas que abrangiam
desde a ampliação do quadro de pessoal até o reaparelhamento das unidades policiais.
Segundo Lupion, era preciso mostrar à população:
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...força de moderação e equilíbrio, evitando-se desta forma o desajustamento oriundo de
reações incontroláveis de grupos interessados em promover as perturbações do ambiente
social e político do Estado. (PARANÁ, 1948, p. 89)

Por fim, no conjunto dos projetos administrativos de modernização do estado,
havia a criação de uma densa malha viária. A carência de rodovias verificada no setor
impedia o escoamento da produção. Essa produção acabava sendo levada para Santos
via São Paulo e essa dificuldade gerava prejuízos à arrecadação fiscal, que acabava
sendo drenada para fora do estado. Outro problema era a ameaça da unidade política
do Paraná, pois o norte estava mais dependente da administração paulista do que da
paranaense e remetia ao estado suas demandas, insatisfações e expectativas
(MAGALHÃES, 2001, p. 63).
A preocupação com a malha viária levou o governo a dotar o estado de um
sistema de transporte capaz de resolver ...o essencial dos nossos problemas, [pois]
está muito mais na circulação do que propriamente na produção (PARANÁ, 1948, p.
7). Foi no período de Lupion e de Munhoz da Rocha que se deu uma especial atenção
à área de transporte. Os dados de construção da malha rodoviária mostram o aumento
de investimentos em todo o Estado do Paraná (MAGALHÃES, 2001, p. 65-64).
No entanto, à modernização do Paraná estava anexado um forte plano de
concepção autoritária da ordem e do progresso. Tanto a ação do policiamento quanto o
movimento higienista do corpo e da moral revelam o que de fato se pretendia da
população. Permeando no discurso modernizador, havia uma reforma moralizante e o
desejo da transformação da atitude e do controle da população.

1.3 A influência do discurso de

progresso na escola

Até meados dos anos de 1930, o país produziu uma variedade de propostas
tanto políticas quanto culturais/educacionais que proporcionaram à nação um processo
de desentendimento, de entendimentos e de negociações. Mas os conflitos entre o
rural/urbano, tradicional/moderno e velho/novo devem ser compreendidos muito mais
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como alternativas complementares e passivas de convivências do que como opções
que se excluem mutuamente, implicando diretamente uma ruptura (MARTINS, 1982).
Ao estudar a cidade do Rio de Janeiro, Clarice NUNES (2000) destaca que a
capital da república resistiu à modernização dos processos de urbanização em geral e
da própria escolarização. Mas, apesar de todas as suas resistências, constituiu, já nos
anos 30, uma rede escolar municipal com escolas primárias de diversos tipos. Os
processos de intervenção que lhe atingiram e que também podem ser entendidos como
tentativas de racionalização e homogeneização acarretaram a imposição gradativa de
uma ordem de signos cuja finalidade foi organizar e estabelecer leis, classificações e
distribuições hierarquizadas que conviveram com a confusão anárquica da sociedade
que se pretendia normatizar (NUNES, 2000).
Segundo NUNES (2000), as escolas sofreram mudanças nos aspectos de
produção de um novo espaço escolar e de material didático pertinente aos novos
objetivos educacionais, mas também em seus aspectos simbólicos, pois almejava-se,
para a escola, mais do que novas carteiras, quadros ou salas, pretendia-se construir
nela um estado de espírito moderno (NUNES, 2000, p. 374).
De acordo com a autora, independentemente das peculiaridades, as mudanças
ocorridas nos centros urbanos e as políticas de intervenção na escola primária visavam
modificar o habitus pedagógico. Por esse motivo, os espaços de aprendizagem se
multiplicaram: não apenas na sala de aula, mas também nas salas especiais, como as
bibliotecas, os laboratórios, a radio educativa, os teatros, os cinemas, os salões de
festas, os pátios, as quadras de esporte, os refeitórios (NUNES, 2000, p. 375).
Sob esse ponto de vista, pode-se afirmar que as tentativas de implementação da
Escola Nova no Brasil se viabilizaram por intermédio de um longo processo que se
estabeleceu, tanto pela inovação das práticas pedagógicas, como também, pela
manutenção de alguns aspectos educacionais que se definem como sendo tradicionais.
Em outros termos, o que se quer salientar é que as experiências pedagógicas dessas
escolas devem ser compreendidas mais como algo novo, que ainda assimilava alguns
aspectos do método tradicional, do que como alguma coisa nova que rompia
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radicalmente com as antigas práticas educacionais, eliminando tudo aquilo que
considerava velho e ultrapassado.
No mesmo segmento, CARVALHO (1998) destaca que, com a Revolução de 30,
ocorreu um consenso em torno do programa de organização nacional através da
organização cultural . A criação desse programa pelo Ministério da Educação e Saúde
inaugurou espaços de poder de importância na configuração e no controle, técnico e
doutrinário, do aparelho escolar.
Neste sentido, com o esforço para forjar no país uma consciência nacional,
designou-se um grupo de educadores, na direção de vários cargos públicos, acreditavase que a escola precisaria estar ligada aos interesses sociais. A escola deixaria de ser
um simples aglomerado de prédios isolados para se tornar um sistema de ensino
público, obrigatório e laico, que se estruturaria a partir de um novo método, condizente
com as demandas da modernidade. O Manifesto dos Pioneiros, elaborado em 1932, na
IV Conferência Brasileira de Educação , é um exemplo desse tipo de proposta que,
concomitantemente, uniu Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. No
entanto, aprofundou as diferenças entre esses mesmos educadores e o grupo dos
católicos, ficando claras, no campo da educação, as divergências em relação à
laicidade e à obrigatoriedade do Estado em assumir a função de educador
(CARVALHO, 1998).
De outro lado, se os pioneiros da educação conjuntamente defendiam o papel
social da escola na sociedade moderna, a maneira como explicavam essa função social
variava bastante. As suas idéias eram fundamentadas nos pressupostos da Escola Nova
inspirada em Kilpatrik e Dewey. Enfim, acreditavam que deveria ser introduzida, no
meio educacional, uma visão científica de escola e o modo como a concebiam e
socializavam-na caracterizava-se por diversas naturezas.15

15 No Brasil, as idéias da Escola Nova foram introduzidas, em 1882, por Rui Barbosa (1849-1923). No
século XX, vários educadores se destacaram, especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, de 1932, como Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971).
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É possível perceber que a pluralidade de idéias educacionais produzidas nos
anos 20 e na primeira metade dos 30 conviveram umas com as outras, possibilitando,
inclusive, novas discussões que, com certeza, ampliaram a função da escola. Essa foi
uma importante contribuição advindas da Escola Nova. Além disso, essa corrente de
pensamento alargou os objetivos da escola e a sua implementação não se efetivou sem
lutas e nem ocorreu como um processo linear e homogêneo, mas como corrente
pedagógica que abraçou várias alternativas e possibilidades.
No Paraná, seguindo a tendência de polarização do plano nacional, Carlos E.
VIEIRA (2001) pontua que o professor paranaense Erasmo Pilotto encontrou, no

Movimento pela Escola Nova, uma possibilidade de produzir uma profunda crítica das
formas tradicionais de ensino, propondo a realização de escolas experimentais. Ainda
para Vieira, esse projeto não deve ser interpretado como antecedente do Movimento
pela Escola Nova no Estado, mas sem dúvida foi responsável pela afirmação de
princípios que, posteriormente, foram incorporados pelo movimento renovador, tais
como laicização, a publicização e a universalização do ensino básico (VIEIRA, 2001,
p. 61)
Mesmo antes das décadas de 1940 e 1950, foi possível verificar, nas fontes
impressas, veiculados na cidade, os efeitos dos discursos de governos com ênfase no
progresso diretamente ligado a educação à educação. Esse espírito modernizador foi
amplamente divulgado nos projetos de governo.
A escola, evidentemente, fundamentou-se no projeto de modernização, como
pode-se observar no pronunciamento do interventor do estado, Manuel Ribas, em
1936, com ênfase na propaganda do progresso, divulgando o ideal de escola que se
pretendia desenvolver:
...a modernização do plano de construção escolares, com a adoção de novas plantas,
confeccionadas, segundo as exigências mais rigorosas da pedagogia, da arquitetura e da
higiene modernas, trazidas de São Paulo e Rio de Janeiro e adaptadas às condições gerais de
nosso ambiente. (PARANÁ, 1937, p. 31)

Entretanto, nas mensagens do governador Lupion sobre a educação, encontramse declarações de que muitos projetos teriam ainda que ser efetuados. Nesses
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discursos, revelou-se a preocupação com o desempenho educacional do Paraná no
âmbito nacional, em tom de críticas, declarou:
Ainda que o estado do Paraná tenha gasto, no ano de 1947, com a educação as cifras mais
altas de suas verbas, atingindo à casa dos cem milhões de cruzeiros, se incluímos as despesas
com edificações escolares, material e pessoal apesar disso, são muito grandes ainda as
nossas necessidades neste domínio. Começam elas com as clamantes exigências por um
substancial aumento do número de salas de aulas, pois por mais que tenhamos feito, as nossas
escolas estão longe ainda de comportar os alunos que solicitam insistentemente matrículas em
nossos cursos primários. (PARANÁ, 1947, p. 11)

O governo de Moysés Lupion estava apenas começando e intencionalmente não
poupava críticas aos seus antecessores,16 em especial sobre o desenvolvimento da
educação do Estado. Em comício popular, em 1947, Lupion apresentou a plataforma
de governo e, ao destacar a educação, declarou a intenção de realização de algumas
reformas. A principal delas foi a implantação de escolas primárias em todo o estado e a
reorganização das escolas de Trabalhadores Rurais. Outra iniciativa foi a inauguração
das Escolas Normais Rurais e a construção de escolas para correção de adolescentes
infratores. Segundo Irineu COLOMBO (2002, p. 114), esta última foi uma preocupação
constante do governo de Lupion, tratada pelas Divisões de Serviço Social da Secretaria
do Trabalho, que tinham como objetivo ajustamento social dos dois mil internos na
rede de estabelecimento assistencial.
Quanto ao ensino superior, a Universidade do Paraná era destacada como ...um
dos mais altos títulos de honra da nossa cultura, há de merecer todo o nosso apoio e
gozar de todo o prestígio (LUPION, 1947, p. 18). Na continuidade do seu discurso,
Lupion destaca que:
No campo da educação (...) segundo cálculos bastante otimistas, precisamos de instalações
para perto de 120.000 crianças em idade escolar. Vamos reexaminar estatisticamente o quadro
das nossas necessidades em números de sala de aula, vamos estudar a sua melhor localização,
para realizarmos, em seguida em esforço total para obter estas salas de aula em
funcionamento. (LUPION, 1947, p. 18)

16 Moysés Lupion fala diretamente de Manoel Ribas, que foi interventor do estado até 1945, no fim da
ditadura Vargas. Divulgando sua plataforma, Moysés Lupion se apresentou como candidato ao governo do
estado do Paraná, no dia 19 de janeiro de 1947, lida em comício realizado no teatro Luz, em Curitiba, no dia 12
de dezembro de 1946.
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É possível verificar, ainda nas declarações do governador, que mesmo com as
construções de várias escolas primárias em todo o estado, muitas edificações deveriam
ser realizadas para comportar toda a demanda necessária de alunos. No que diz
respeito à formação de professores, Lupion prometia não poupar esforços na sua
preparação. O objetivo era formar o mestre de cada região (LUPION, 1947, p. 19),
com a finalidade de combater a evasão escolar, por isso a justificativa da criação de
Cursos Normais Regionais. É importante destacar ainda que, em 1949, estava à frente
da então Secretaria de Educação e Cultura o professor Erasmo Pilotto, que possibilitou
a difusão de novos programas para a escola.
Retomando as mensagens de Lupion, referente à educação, observa-se o projeto
de formação de professores:
Não é o momento de descermos a detalhes técnicos e esmiuçarmos os planos de trabalho. Mas
fique ao menos dito que não estamos cuidando tão só de ampliar a rede escolar e obter melhor
rendimento quantitativo. Esperamos também uma melhoria de ordem qualitativa. Para isso o
ensino normal e os cursos de aperfeiçoamento para o magistério estão sendo objeto de
cuidados de nossa parte. (PARANÁ, 1949, p. 25)

Além disso, a rede de ensino expandiu-se em larga escala por meio da
construção de Escolas de Trabalhadores Rurais, principalmente no interior do Paraná.
Sobre esse projeto de profissionalização, Lupion destacou que:
O que temos realizado até agora, neste sentido, as unidades que possuímos, são as nossas
Escolas de Trabalhadores Rurais, as nossas Escolas de Pesca, a Escola Profissional Feminina,
as Escolas Normais e o Instituto de Educação da Capital, e as escolas Superiores de
Agronomia, Veterinária e Química. (PARANÁ, 1948, p. 86)

Ao mesmo tempo, na cidade de Curitiba, foram implantados três projetos-tipo
de Grupo Escolar e os modelos organizados previam quatro, seis e doze salas. Esses
mesmos projetos foram implantados em todas as outras cidades do estado do Paraná.
Na proposta de construção e edificação das escolas, um dos projetos de extrema
importância foi a construção do novo prédio do Colégio Estadual do Paraná.17 Nesse
projeto verifica-se a preocupação, desde a sua implantação, com um projeto
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arquitetônico mais detalhado. No planejamento de edificação de uma escola, previa-se
a construção de um edifício principal, de um ginásio de esportes e da casa do zelador.
Essas edificações foram concluídas em 1949 e, ainda, constava no programa de
construção mais um ginásio, uma piscina e um plano de paisagismo interno, que foram
finalizados somente no mandato do governador Bento Munhoz da Rocha Netto, em
1952. Ao mesmo tempo, no interior do estado, foram implantados, ainda, as Escolas de
Pesca e de Trabalhadores Rurais e os serviços de Publicidade Agrícola; instituições
que tinham como objetivo fornecer orientação técnica ao trabalhador rural.
Criticando a situação dos prédios escolares construídos por seu antecessor, o
governador Munhoz da Rocha Netto destacou que a situação era precária. Em um dos
relatórios encaminhados aos deputados, revelou que:

Não obstante o esforço

despendido para se dotar o Estado de prédios escolares condignos e atualizados,
viemos encontrar uma situação verdadeiramente desordenada nesse importantíssimo
setor (PARANÁ, 1950, p. 114). Continuando suas declarações sobre o problema da
construção das escolas, Munhoz da Rocha é contundente ao declarar que:
A Secretaria de Educação e Cultura não foi oficialmente consultada na elaboração do plano
estadual de edificações escolares que abrange 90 edifícios para grupos, Ginásio e Escolas
Normais (agora 97 pequenas casas escolares) grande parte ainda iniciados. (PARANÁ, 1950, p.
114)

Apesar de todas as críticas realizadas pelo dirigente, observam-se, no mesmo
relatório, destaques positivos, principalmente em relação ao projeto do Colégio
Estadual do Paraná:
Poderão ser considerados estabelecimentos de 1ª classe, o Colégio Estadual do Paraná e o
Instituto de Educação; de 2ª os Colégios Estaduais; de 3ª as Escolas Normais e o Ginásio; de
4ª os Cursos Normais Regionais. (PARANÁ, 1950, p. 112)

A partir de 1950, o primeiro ano de mandato de Munhoz da Rocha, iniciou-se a
preparação para as Comemorações do Centenário da Emancipação Política do Paraná.
Coube então à Secretaria de Educação e Cultura a função de organização dos festejos.

17 A sua reforma foi iniciada no governo de Manual Ribas, em 1944, e concluída no governo de
Moysés Lupion, em 1950.
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Para essa comemoração, um dos destaques foi a construção da Biblioteca Central do
Estado . Essa obra teve uma grande importância tanto pelo porte quanto pelo prestígio
que conferiu ao estado.
A Biblioteca Pública do Paraná, cuja inauguração foi incluída no plano de comemoração do
Centenário como um dos seus valiosos monumentos, está construída para comportar, de
início, uma coleção de 400.000 volumes, 2.000 discos, 800 filmes. Irá dispor ainda, de grandes
coleções de gravuras, mapas, (...). Oportunamente, com o acréscimo de mais dois andares, já
previstos na construção, a Biblioteca poderá abrigar 1.000.000 de volumes. (ILUSTRAÇÃO
BRASILEIRA, 1953, p. 14)

Em 1953, ainda para as comemorações do centenário, a construção de um novo
edifício para o Grupo Escolar Barão do Rio Branco foi um dos importantes projetos
do rol de obras que fazia parte das programações daquele evento. No Boletim da
Secretaria da Educação e Cultura do Paraná, no mesmo ano, destacaram-se as
autoridades que participaram das comemorações:
Essa festividade teve a honra da presença dos Excelentíssimos Dr. Bento Munhoz da Rocha
Netto e Irineu Borgnhausen, D.D. Governador do Estado do Paraná e Santa Catarina, além de
outras destacadas autoridades de nosso Estado. (BOLETIM, 1953, p. 258)

Entretanto, apesar de todo o discurso de modernização e progresso na área de
educação, havia muito para ser realizado, principalmente em relação ao número de
escolas, que ainda não atendia à demanda dos alunos em idade escolar18. Na cidade de
Curitiba, os investimentos de maior destaque foram o Colégio Estadual do Paraná, no
período Lupion, e o Grupo Escolar Tiradentes, no período de Munhoz da Rocha. No
entanto, estavam muito longe de suprir as necessidades culturais de um estado em
desenvolvimento e de contribuir com a democratização da escola pública e gratuita,
tão proclamada pela república brasileira.

18 Cruzando os dados do Capítulo III, até 1953 existiam aproximadamente 230 salas de aula que
comportarias 8000 alunos, que estava longe de atingir as necessidades constantes em relatórios do governador
LUPION, que era de 120.000 crianças em idade escolar (LUPION 1947, p.18).
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CAPÍTULO 2

2. O urbanismo e a educação
Este capítulo será dedicado aos estudos das instituições escolares de Curitiba,
priorizando a investigação de parte da história que desencadeou as políticas de
construção de prédios escolares públicos no Paraná. O objeto de análise principal é a
localização espacial das instituições e seu vínculo com o planejamento urbano da
cidade de Curitiba na década de 1940. Para isso, a reflexão histórica acerca da
implantação do plano de urbanização, conhecido como Plano Agache (1943), será
retomada, em especial, a apresentação das normas técnicas consolidadas no período,
para verificar se as edificações escolares sofreram influências do novo planejamento
urbano da cidade.
Os autores consultados para construir esse diálogo foram CHOAY (2000), BONI
(1985), SOUZA (1999), BENEVOLO (1984), cujas obras se ocupam das análises sobre o
espaço, enquanto categoria aliada à questão do urbanismo das cidades. Além deles,
também foram consultados VIÑAO e ESCOLANO (1998), que analisam as principais
relações entre a localização da escola e a planificação da cidade.

2.1 Ensaios do planejamento urbano de Curitiba como medicalização do
espaço
O estudo das cidades permite observar que muitas áreas urbanas se
configuraram paulatinamente, ao longo do tempo, como sede de novas atividades
sociais, econômicas e políticas, introduzidas no contexto da urbanidade. Também é
possível verificar quando a esfera pública ou econômica estabeleceu artificialmente
um projeto interferindo no espaço urbano, que vai formando, lentamente, novos
espaços (espaços para lazer, educação, o transporte urbano, entre outros),
determinando novos signos no imaginário da população.
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Este estudo entende como necessário discutir alguns significados de
determinadas intervenções urbanas do final do século XIX até um primeiro ensaio do
planejamento urbano de Curitiba.
A historiografia paranaense que trata das transformações urbanas de Curitiba
afirma que, apesar de sua elevação a capital da província, em 1853, a cidade
permaneceu sem modificações significativas até a década de 1870 (PMC: Curitiba,
1992, p. 52).19
Segundo Nelson Rosário de SOUZA (1999), a nova condição de capital da
província propiciou a instalação de um corpo de funcionários, assim como a expansão
das atividades econômicas ligadas ao mate e ao tropeirismo gerou um
desenvolvimento do comércio. A esses dois fatores deve-se somar um terceiro para
caracterizar as primeiras mudanças significativas no cenário curitibano, trata-se da
imigração européia, que teve início por volta de 1870.20
Nesse cenário, iniciaram-se maiores intervenções no espaço urbano de Curitiba,
guiadas pelas concepções de técnicos estrangeiros, que chegaram para realizar o sonho
da elite curitibana

a meta de construir uma estrada de ferro que ligasse Curitiba ao

litoral e possibilitasse a exportação do mate, da madeira e do couro. Entre os técnicos,
destacou-se o nome do engenheiro italiano Antônio Ferucci21 (DUDEQUE, 1995).
Dudeque, em sua pesquisa, afirma que, com a construção da estação ferroviária,
especialmente após a inauguração, em 1885, a cidade foi dividida em duas partes. A
estação como ponto focal, na rua Liberdade (Barão do Rio Branco), poderia significar,
na visão da elite, o futuro progresso econômico e social. Assim, a estação e a linha

19 No início do século XIX, a economia do gado e da erva-mate trouxe um novo aspecto à vila. Em
1897, a população do distrito somava aproximadamente 10.500 habitantes. No início da década seguinte, a
descrição feita pelo botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, que veio para o Brasil em 1816, evidencia uma
cidade ainda tímida, de forma quase circular, com duzentas e vinte casas pequenas cobertas de telhas, quase
todas de pedra e com apenas um só pavimento. Na época, Curitiba era uma pacata cidade, tão deserta no meio da
semana quanto a maioria das vilas do interior do Brasil: "...como em muitos outros lugares, quase todos os seus
habitantes são agricultores que só vêm à cidade nos domingos e dias santos, trazidos pelo dever do ofício
divino." (SAINT-HILAIRE, 1995, p. 107)
20 Principalmente na região norte da cidade, em antigos quarteirões (Pilarzinho, Ahú, Mercês,
Bacacheri) e em colônias criadas especialmente para abrigá-los (Abranches, Santa Cândida, Dantas, Orleans e
Santa Felicidade).
21 Para maior aprofundamento sobre a influência de Antonio Ferucci na cidade de Curitiba, ver
DUDEQUE, I. Cidades sem véus: doenças, poder e desenhos urbanos. Curitiba: Champanat, 1995.
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férrea formaram uma fronteira, não entre a cidade e o nada, mas entre a cidade
ordenada com terrenos regulamentados, limpos de tudo o que poderia ser indesejável e
aptos à valorização e negociação no mercado, e o lado de fora, o lugar reservado aos
que não poderiam participar do sonho de progresso (SOUZA, 1999).
FIGURA 5 - VISTA DAS IMEDIAÇÕES DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA EM 1890

FONTE: Acervo Casa da Memória de Curitiba

Na figura acima, à esquerda, vê-se a área da futura praça Eufrásio Correia, ao
centro a rua da Liberdade (atual Barão do Rio Branco), à direita, a garagem da
companhia Ferro-Carril Curitibana (de bondes de mula), esquina com atual Av.
Visconde de Guarapuava.
O impacto causado pela construção da estrada de ferro deu a Curitiba, e ao
bairro, uma revitalização quanto a moradias e comércio. A área valorizou-se e, em
menos de 10 anos, a transformação foi imensa. Com o crescimento populacional e o
quadro urbano conseqüentemente mais ampliado, iniciou-se o processo de
hierarquização da cidade, representada pela divisão dos locais de moradia conforme a
classe social (SOUZA, 1999).
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A cidade estava crescendo e as regiões iriam se diversificar; com isso, os
primeiros sobrados e palacetes se sobressaiam no cenário urbano, diferenciando-se de
construções mais simples (BONI, 1985). Para Boni, a elite não estava satisfeita apenas
em diferenciar sua residência, precisava de um espaço seu, que possibilitasse a
convivência entre iguais, separada dos riscos e malefícios que a vida urbana começava
a apresentar (BONI, 1985, p. 32). Os barões do mate e os senhores do tropeirismo
olhavam a sua volta e visualizam seus palacetes num lugar alto, arejado, puro,
reservado, distante o suficiente para marcar uma diferença, porém, de uma
proximidade que permitisse a continuidade do seu controle sobre o conjunto da
cidade (SOUZA, 1999, p. 14). Esse lugar apropriado era o Alto da Glória,

22

mas o

acesso estava bloqueado por uma barreira natural, o charco que margeava o rio Belém.
No ano de 1885, uma nova intervenção urbana sucedeu-se na cidade para auxiliar
essa elite. Trata-se da construção do Passeio Público , afinal uma cidade que aspirava
modernidade não poderia deixar de criar o seu primeiro parque da cidade (SOUZA,
1999, p. 14).
Representando uma das soluções para esses problemas, o Passeio Público, ainda
inacabado, foi inaugurado em 2 de maio de 1886 (BOLETIM INFORMATIVO..., 2001).
Ele permitiu a drenagem do Rio Belém, que tinha parte de sua extensão na área do
parque. O terreno foi doado por Francisco Falci Fontana, o primeiro a construir o seu
palacete no Alto da Glória, próximo ao parque. No ano de 1887, sua companhia de
bonde ligou os bairros Alto da Glória e Batel por bonde de tração animal (IDEM),
numa conjugação do interesse privado com o saber técnico.

22 Nesse bairro foi implantado o Colégio Estadual do Paraná, na década de 1940.
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FIGURA 6 - PASSEIO PÚBLICO EM 1903

FONTE: Casa da Memória

Essas transformações urbanas, a construção da estrada de ferro e a implantação
do Passeio Público não solucionaram por completo os problemas que a elite dominante
julgava enfrentar para a modernização, o progresso e a multiplicação de riqueza. Para
Boni, esse ideal esbarrava no temor da peste , que não escolhia vítimas, atacando
tanto a população miserável quanto os homens bons

(BONI, 1985, p. 29), fazendo

necessária a intervenção da administração pública na questão da salubridade, pois era
preciso higienizar a cidade, o que implicava em:
...drenar pântano, alinhar e calçar ruas, retificar cursos de rios, instalar água encanada e rede
de esgoto, arborizar praças, prevenir focos potenciais de enfermidades onde estivessem
(prédios, fábricas, cemitérios), adotar medidas preventivas, como vacinas e, principalmente,
combater hábitos anti-higiênicos. Em suma, ordenar o espaço, disciplinar usos, controlar e
regular hábitos. (BONI, 1985)

Desde o final do século XIX, parecia ocorrer uma difusão e uma sofisticação do
discurso do urbanismo. FOUCAULT (1998) ressalta que o urbanismo emergiu como
campo de saber já no século XVIII, quando a arquitetura voltou-se para os problemas
de população e saúde. A modernização da própria concepção de urbanismo se traduz
pela contínua implementação de um controle racional sobre o crescimento da cidade e
suas implicações. Portanto, urbanismo é o discurso que procura identificar

as
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patologias do espaço , afirmava Foucault, a intervenção médica, técnica-científica e
estética. Neste sentido, o urbanismo busca construir uma cidade racionalista, funcional
e bela, propulsora do progresso e da modernidade. Assim, a cidade será construída
para um homem padrão, que vive numa sociedade homogeneizada (FOUCAULT, 2001,
p. 209-227).
Segundo SOUZA (1999), diante dos problemas do crescimento populacional, do
desemprego, da criminalidade, das dificuldades de saúde pública e saneamento,
instituiu-se um despotismo sanitário com instrumentos úteis à classificação,
discriminação e distribuição dos agrupamentos no espaço urbano, conforme os
interesses e necessidades do progresso ordenado .
Com todas as mudanças ocorrendo, a classe mais favorecida ocupava bairros
como o Alto da Glória e o Batel, numa forma de afastar as classes populares e
construir seu espaço, belo e saudável. A escolha desses locais foi consolidada com as
legislações municipais, que hierarquizaram o uso do solo e determinaram a fronteira
entre os espaços urbanos possíveis de se constituírem em reserva de valor.
Os estudos realizados por Dudeque sobre o período, os quais analisam o Código
de Posturas da Câmara Municipal de Curitiba, promulgado em 1895,23 afirmam as
articulações para o controle do espaço urbano e as preocupações vigentes na época.
Essas passagens sobre o embelezamento da cidade, segundo o autor, representavam, de
certa forma, um desejo de auto-afirmação da elite curitibana (DUDEQUE, 1995, p.
132). A legislação detalhou ainda, de maneira bastante tímida, as preocupações
estéticas e higiênicas com as dimensões das ruas e lotes, os recuos, o alinhamento dos
prédios, o tamanho de portas e janelas.24. Os códigos e as leis subseqüentes
representaram importante papel na transformação da propriedade e na definição do
status do poder público e dos seus agentes técnicos.

23 CURITYBA. Posturas da Câmara Municipal de Curityba decretadas pela Câmara Municipal em
Sessão de 22 de novembro de 1895. Curityba: Typ. Lith. Curitybana, 1897.
24 A legislação apresentava outros regulamentos, além de títulos que hoje parecem estranhos, como o
de número 13, no qual, além das disposições sobre a conservação de árvores, estradas e caminhos, havia uma
seção destinada à extinção de formigueiros. Aparecem também temas de importância para a vida urbana:
limpeza da cidade e segurança pública; quadro urbano; higiene e salubridade; edifícios ruinosos; comércio;
fábricas; oficinas e curtumes; casas de jogos e divertimentos públicos; cemitérios, etc. (CURITYBA, 1895).
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Com todas essas mudanças na Curitiba da passagem do século, segundo BONI
(1985), o processo de limpeza e moralização da cidade reordenou as regiões
suburbanas, afastando mais a população pobre. Esta transferência não resolveu os
problemas da carência de habitações populares. O grande fluxo de pessoas para a
periferia, bem como a instalação dos bondes elétricos, valorizou o solo suburbano e
elevou o preço dos aluguéis em algumas dessas regiões.25
Em 1905, a Lei n. 149 de 10 de outubro de 1905, determinou que, no eixo
formado pelas ruas da Liberdade (atual Barão do Rio Branco), XV de Novembro e
Praça Tiradentes, não se poderia, a partir daquela data, construir casas de madeira,
sendo permitidas, somente, as construções em alvenaria,26 com dois ou três
pavimentos (BOLETIM INFORMATIVO..., 1996). Assim Curitiba dividiu-se

as

regiões do Alto da Glória e do Batel foram reservadas para as residências dos Barões
do Mate, a do Rebouças e do Portão para as fábricas e moradias operárias e a Rua da
Liberdade para a administração pública27 (SUTIL, 1996).
O ápice do controle técnico foi realizado entre 1912 e 1916, sob o comando do
prefeito e engenheiro civil Cândido de Abreu, quando a prefeitura solicitou e recebeu
poderes para reurbanizar a cidade. A tarefa era desapropriar, expulsar, prender,
limpar a cidade de tudo aquilo e de todos aqueles que a tornavam feia, fétida, doente,
perigosa, enfim, paralisada (SUTIL, 1999). A estratégia atendeu aos interesses das

25 Apontando os pensamentos de FOUCAULT (2000, p. 213) no final do século XVIII, os médicos eram,
de certa forma, especialistas do espaço. Eles formulavam quatro problemas fundamentais: o das localizações
(climas regionais, natureza dos solos, umidade e secura: sob o nome de constituição ; eles estudavam essa
combinação dos determinantes locais e das variações sazonais que favorece, em dado momento, determinado
tipo de doença); o das coexistências (seja dos homens entre si: questão da densidade e da proximidade; seja dos
homens e das coisas: questão das águas, dos esgotos, da ventilação; seja dos homens e dos animais: questão dos
matadouros, dos estábulos; seja dos homens e dos mortos: questão dos cemitérios); o das moradias (habitat,
urbanismo); e o dos deslocamentos (migrações dos homens, propagação das doenças). Eles foram, juntamente
com os militares, os primeiros administradores do espaço coletivo. Mas os militares pensavam, sobretudo, no
espaço das campanhas (portanto das passagens) e no das fortalezas; já os médicos pensavam sobretudo no
espaço das moradias e das cidades (SOUZA,1999).
26 A casa de alvenaria custava cerca de quatro a cinco vezes mais do que uma de madeira. Vale
acrescentar que ainda não existia mão-de-obra abundante e qualificada para a construção em alvenaria e até o
cimento tinha que ser trazido de outras regiões do país (SUTIL, 1996).
27 CURITIBA. Leis, Decretos da Câmara Municipal de Curitiba 1897 a 1906. Curitiba, Typ. d´A
República, 1910.
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elites, que usufruíram o seu espaço de dominação sem grandes traumas até, pelo
menos, os anos trinta do século XX.28
Com o fim do mandato do prefeito Cândido de Abreu, em 1916, as
transformações urbanas foram diminuindo, em parte devido ao impacto da Primeira
Grande Guerra Mundial, 1914-1918, quando a economia brasileira sofreu abalos e a
balança comercial passou a ficar cada vez mais dependente dos acordos com os
Estados Unidos. Os materiais básicos, especialmente os de construção civil, quando
importados, tornavam-se proibitivos em função do seu alto preço. Em Curitiba, o
número de construções caiu sensivelmente (BOLETIM INFORMATIVO, 1996).
Não obstante as dificuldades econômicas, em 1919, o prefeito João Antônio
Xavier sancionou uma reformulação no antigo Código de Posturas, Lei n.º 527. Essas
alterações, embora poucas, evidenciavam novas preocupações decorrentes do
crescimento de Curitiba desde o final do século XIX. Um dos fatores que contribuíram
para que novos artigos fossem inseridos deve-se ao controle do comércio (higiene e
localização), aos hotéis, às casas de pensão e aos internatos e especialmente ao espaço
destinado à produção de leite. A maior diferença, se comparada a leis já existentes, foi
a da regulamentação do tráfego de veículos, aí compreendidos, também, os carros de
tração animal. A circulação, a sinalização, o estacionamento, o limite de velocidade, o
registro do automóvel e a habilitação para dirigir passaram a constar das normas
estipuladas pela câmara (DIÁRIO OFICIAL, jan. 1919).
Outra mudança no código de 1919 refere-se à melhor delimitação das zonas da
cidade, mencionadas nas posturas anteriores, mas não explicitadas. O código
determinava, em seus artigos, que:
Art. 1º O território do Município se divide em três zonas: - urbana, suburbana e do rocio.
Art. 2º Comprehende a zona urbana os terrenos que estão situados nas ruas, praças e
avenidas, dentro dos limites do quadro urbano da cidade e das povoações do Município.

28 Entre seus projetos modernizadores, destacam-se a construção do Palácio Municipal (atual Museu
Paranaense), o Mercado Provisório, calçamento e alinhamento de ruas, a canalização do Rio Ivo, a retificação do
Rio Belém, a reforma do Passeio Público (projeto de dois arquitetos franceses), reforma de praças, a inauguração
do bonde elétrico e a doação do terreno onde foi construído o prédio central da Universidade Federal do Paraná.
(BOLETIM INFOMATIVO, 2001)
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Art. 3º Comprehende a zona suburbana a faixa de 1 kilometro alem dos limites do quadro
urbano.
Art. 4º
Comprehende o rocio a zona comprehendida entre os limites suburbanos e os
Municípios.
Art. 5º Os limites do Quadro Urbano serão os fixados por lei e poderão por lei ser alterados.
Art. 6º A cada uma das zonas do Município poderá ser applicado um regimen administrativo
e fiscal especial. (DIÁRIO OFICIAL, 29 jan., 1919)

Assim, definia-se que a zona suburbana era a que estava situada na distância de
um quilômetro da zona urbana e que o rocio era a área compreendida entre a zona
suburbana e os limites do município, limitando a cidade e controlando de forma
diferenciada os bairros da cidade.
Com relação à escola, pode ser percebido, no código de posturas de 1919, que
não houve uma preocupação concreta com as construções e com a sua localização e
nem a preocupação de implementar a escola nesse espaço urbano em construção
estabelecido pelas autoridades municipais:
Art. 294 A Municipalidade collaborará com o Estado no combate ao analphabetismo:
a) Mantendo e supervisionando, na medida de suas forças, escolas de ensino rudimentar e
profissional, e escolas especiais para creanças anormais;
b) Auxiliando as Caixas escolares que se crearem no município;
c) Creando prêmios escolares para alumnos que se destinguirem pela bondade e pelo
aproveitamento;
d) Não admittindo nos serviços municipais nenhum analphabeto, mesmo para os cargos de
categoria mais baixa. (DIÁRIO OFICIAL, 10 fev. 1919, p. 4)

A prefeitura se ausentava de qualquer preocupação com a implantação física
das escolas. Entretanto, em colaboração com o Estado, pretendia acabar com os
índices elevados de analfabetos. É possível concluir as eternas dificuldades da
municipalidade quanto aos problemas educacionais quando, no artigo acima, no item
a, deixa muito claro os limites da sua atuação, na medida de suas forças .
Contudo, apesar da ausência no código, houve uma certa preocupação na
escolha da localização das escolas em Curitiba no início do século XX. A preocupação
ficou a cargo dos educadores ou inspetores de ensino. Um dos exemplos é a escolha da
localização do primeiro grupo escolar da cidade, Dr. Xavier da Silva, construído em
1903. Analisado por BENCOSTTA (2001), o contexto urbano da época não favorecia,
para os inspetores e diretores, as qualidades necessárias para a instalação daquele
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primeiro grupo. Mesmo estando localizado próximo à região administrativa da cidade,
estava distante do centro e, além disso, uma das principais preocupações era a baixa
concentração de habitação, dificultando o acesso dos alunos (BENCOSTTA, 2001, p.
112).
Todos os outros grupos escolares construídos na década de 1910, com exceção
do Grupo Escolar do Portão (futuro Prieto Martinez), foram construídos no perímetro
urbano29 (BENCOSTTA, 2001).
Na década de 1920, assumiu a prefeitura, por duas vezes consecutivas, o
engenheiro civil Moreira Garcez, que encontrou uma Curitiba em expansão, mas
carente de organização. Suas iniciativas foram no sentido de direcionar o crescimento
da cidade, principalmente com a criação de largas avenidas que cortariam Curitiba.30
Iniciou-se a substituição concreta dos médicos sanitaristas por engenheiros nas
posições de gerenciamento da sociedade. Necessitava-se transportar a cidade, e
particularmente a sua elite, para um futuro que significasse a conquista de posição
cada vez mais distantes das precárias condições do final do século passado (SOUZA,
1999, p. 20). Essa preocupação tomou força em 1932,31 com o prefeito engenheiro
Jorge Lothário Meissner, que elaborou uma planta cadastral da cidade, buscando dados
técnicos que permitissem um planejamento global, até que se chegasse ao primeiro
plano diretor de urbanização de Curitiba, chamado Plano Agache .

29 Esses grupos serão mais detalhados no terceiro capítulo.
30 O prefeito investiu para atrair o crescimento para a região sul de Curitiba, planejando largas avenidas
para aquele lado, numa área que ficou então conhecida como Cidade Nova. Foram criadas ou remodeladas
diversas ruas e avenidas, como a Visconde de Guarapuava, a Sete de Setembro, a Silva Jardim, a Iguaçu e a
Getúlio Vargas, bem como as suas transversais a Alferes Poli, a 24 de Maio, a Dr. Pedrosa, a Buenos Aires, a
Nunes Machado, a Lamenha Lins, a Brigadeiro Franco e a Desembargador Mota. Moreira Garcez ordenou,
ainda, o acesso aos bairros, pavimentou diversos logradouros, reformou praças e mudou as feições do centro,
principalmente a Rua XV de Novembro, alargada no trecho compreendido entre a Rua Dr. Muricy e a Avenida
Luiz Xavier. A Rua XV foi a primeira via de Curitiba a receber pavimentação asfáltica (BOLETIM
INFORMATIVO, 1996).
31 As funções da cidade foram divididas, basicamente, em três zonas: Zona I ou Zona Central, com
comércio e moradas de alto padrão; Zona II zona das fábricas e moradias para operários mais qualificados; e
Zona III
zona de habitações de operários menos qualificados e pequenos sitiantes (BOLETIM
INFORMATIVO, 1996).
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2.1.1 Década de 1940: o planejamento racional da cidade

Curitiba entrou na década de 1940 com, aproximadamente, 127 mil habitantes
(IBGE, 1945). Sua elite não era mais formada apenas por produtores e exportadores de
erva-mate. A partir da ocupação do norte do Paraná, o crescimento da economia
baseada na produção do café levou a novos investimentos nas cidades, iniciando-se um
novo processo de transformação na estrutura urbana (SOUZA, 1999).
No início da década de 1940, a Prefeitura Municipal de Curitiba decidiu investir
na redefinição do espaço urbano como um todo, tentando dar dinamicidade à cidade
mediante um novo traçado.32 Para essa tarefa, a prefeitura contratou a firma Coimbra
Bueno, que, por sua vez, subcontratou, para assessorá-la, o urbanista francês Alfredo
Agache.33 O arquiteto trouxe consigo o pensamento da Escola Francesa de Urbanismo,
que acreditava que o espaço urbano deveria ser cortado por grandes e largas avenidas,
para facilitar a comunicação de um lado a outro da cidade. Esse projeto foi divulgado,
também, na imprensa da época:
No gabinete do snr. Prefeito municipal (...) realizou-se ontem o ato da entrega do plano de
urbanização de Curitiba, confeccionado no Rio, pela firma Coimbra Bueno, com assistência
técnica do prof. Agache, e cuja elaboração fora contratado pelo Dr. Rozaldo de Mello Leitão.
(O DIA, 24 out. 1943)

Pela primeira vez, iniciou-se o planejamento de ocupação do solo urbano em
Curitiba, resultando no plano diretor de urbanização da cidade. Esse plano, também
conhecido como Plano Agache (IPPUC, 1992), foi responsável por estabelecer
diretrizes e normas técnicas com a finalidade de ordenar o crescimento físico e
espacial, organizando as funções urbanas da cidade.
Entretanto, a simples aprovação de planos fora de um sistema geral, ignorando
os problemas, as características e as oportunidades de cada cidade, não resolveria os
erros de um crescimento desordenado. Devido a crescente superpopulação da cidade
32 Apesar de suas limitações, o Plano Agache permaneceu como única proposição urbana para Curitiba
até os anos 60.
33 Alfredo Agache (1875-1959) arquiteto que produziu projetos urbanísticos consagrados na França.
Em 1927, foi contratado para fazer parte da comissão de planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro,
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priorizou-se a necessidade de expansão das obras públicas, assim como o projeto de
urbanismo, um conjunto de medidas baseadas em

estudos científicos , que,

teoricamente, tem como finalidade proporcionar aos cidadãos melhores condições de
vida na comunidade urbana. Essas necessidades estavam presentes nos periódicos, que
pediam melhorias:
Preocupados fortemente com os assuntos da área urbana (...) os nossos prefeitos (...) não
puderam dedicar aos bairros a atenção constante por sua situação reclamada (...). Entretanto
não há o mínimo da ação urbanisadora do governo citadino. Não tem na sua maioria luz, não
tem quase todos os serviços reguladores e contínuos de transporte coletivo. (DIÁRIO DA
TARDE, 31 ago. 1940, p. 1)

A imprensa curitibana,34 em 1941, publicou a vinda de Agache e parabenizou a
prefeitura. Com o artigo Grandioso plano de urbanização para Curitiba , destacava a
necessidade do projeto e a competência do arquiteto para a nova empreitada:
Em entrevista coletiva à imprensa, o prof. Agache expõe os objetivos de sua viagem ao
Paraná. (...) Com intuito de esclarecer melhor a opinião publica a respeito do encargo a si
confiado, o prof. Agache concedeu ontem uma entrevista coletiva a imprensa local, expondo
os princípios gerais a serem adotados. (GRANDIOSO, 1941)

Também foram publicadas no jornal as propostas de Agache sobre as ruas
principais e as ruas secundárias, a proposta das três avenidas circulares, a localização
dos parques e soluções de saneamento e esgoto, além da descrição do maior problema
da cidade

os rios. Segundo Agache:

Todo aquele que se interessar pela urbanização de Curitiba topará, de inicio, com um serio
problema. Refiro-me aos rios que banham, como o Belém e o Ivo. São cursos d água muito
irregular e a sua retificação, portanto, redunda num pesado ônus aos cofres do município.
(DIÁRIO DA TARDE, 25 out. 1941)

Um dos problemas mais graves da cidade era a situação de insalubridade, ligada
a freqüentes inundações, tanto no centro como nos bairros (que foi resolvida somente

participou na execução de projetos e consultorias em várias cidades do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte,
Curitiba, entre outras (SEGAWA, 2002).
34 Correio do Paraná (25/11/1941)
A Passagem do Urbanista Agache por Curitiba ; O Dia
Em
Curitiba o prof. Agache (25/11/1941); Diário da Tarde
Grandioso plano de urbanização de Curitiba
(25/11/1941); Gazeta do Povo Plano geral de urbanização (25/11/1941).
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na década de 1990). Segundo o relatório da empresa Coimbra Bueno, a situação
precária do sistema coletor e condutor de águas da cidade estava prejudicado pela
imprevidência do traçado antigo das ruas já edificadas . (BOLETIM, 1943, p. 110). A
imagem a seguir, mostra a praça Zacarias, e ao fundo, o Cine Luz, situado na esquina
das ruas Marechal Deodoro e Dr. Muricy, no centro da cidade:
FIGURA 7 - CINE LUZ, ESQUINA COM PRAÇA ZACARIAS

FONTE: Casa da Memória, fotógrafo Armin Henkel, 1940

A crise das redes coletoras e de distribuição de água era fruto da irracionalidade
do desenvolvimento urbano de Curitiba. Nesse mesmo ponto, já na década de 1950,
pode ser verificado o Cine Luz inundado.
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FIGURA 8 - ENCHENTE NA PRAÇA ZACARIAS

FONTE: Casa da Memória, década de 1950

Por conseqüência, havia o risco da geração de surtos epidêmicos, que
comprometeriam a integridade da saúde pública da promissora capital . Tentaram
solucionar o problema com a drenagem dos banhados , como a canalização dos rios e
ribeirões, com esgotos pluviais e com rede de abastecimento de água (BOLETIM,
1943). Os projetos realmente foram feitos, mas nem todos implantados, pois as
enchentes continuaram de forma intensa.
Fora esse grave problema de enchentes, houve a tentativa de descongestionar o
tráfego urbano e a necessidade de órgãos funcionais, que estabeleceram diretrizes e
normas técnicas para ordenar o crescimento físico, urbano e espacial da cidade,
disciplinando o tráfego e organizando as funções urbanas, além de coordenar e zonear
as atividades construtivas, orientando ou disciplinando o desenvolvimento.
Curitiba, segundo o Plano Agache, teria uma forma arredondada e circundada
por avenidas concêntricas (que vão de um centro irradiador para outros periféricos),
chamadas de perimetrais. Esse projeto teria como objetivo ocupar espaços
determinados para a instalação de indústrias, para o comércio e para as residências,
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aperfeiçoando, assim, as ações urbanísticas anteriores e propondo ruas, além de
construções mais largas, arborizadas e pavimentadas.
Para enfrentar essa nova realidade, o plano de 1943 tentou estabelecer diretrizes
para o crescimento organizando todos os espaços da cidade, buscou-se determinar e
ordenar as funções urbanas e investiu-se no aprimoramento administrativo. Para
muitos, esse teria sido apenas um plano de avenidas, pois, concretamente, ele acabou
priorizando a circulação de veículos, ao prever o alargamento de ruas que, numa
configuração radiocêntrica e também tangencial, dividiram e ligaram as zonas de
funções específicas a serem criadas na cidade.35
Segundo TRINDADE (1997, p. 56):
A organicidade de Curitiba dar-se-ia por intermédio do perfeito funcionamento de seus
centros, ou órgãos funcionais , os quais, interagindo harmoniosamente, constituiriam um
conjunto sob regência de sua função maior a sede do governo estadual. Cada uma das
subfunções, atribuídas à cidade, contaria com um núcleo central, e suas atividades
constituiriam a vida da cidade.

Neste sentido, o plano propunha a divisão da cidade em zonas especializadas.
Isto é, previa a implantação de vários centros funcionais setorizados: um centro militar
(Bacacheri), um esportivo (Tarumã), um de abastecimento (Mercado Municipal), um
de educação (Centro Politécnico), um industrial (Rebouças), um administrativo
(Centro Cívico) e alguns centros de recreação e lazer (Parque Barigüi). Em seguida,
idealizou-se um conjunto de vias de circulação, com vários círculos sucessivos que se
propagavam a partir do centro. Finalmente, Agache desenhou uma série de modelos de
prédios públicos e privados, a serem construídos em suas respectivas zonas funcionais
(BOLETIM PMC, 1943).36 O primeiro plano de zoneamento da cidade foi incluído no
novo Código de Posturas e de Obras somente em 1953 (IPPUC, 1996).

35 Os pontos principais da cidade começavam a ser modificados. A Rua da Liberdade não espelhava
mais os anseios de progresso e, conseqüentemente, a localização da estação ferroviária começou a incomodar.
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FIGURA 9 - PROJETO DO PLANO DIRETOR DE CURITIBA

1943

FONTE: BOLETIM, 1943

No desenho acima, percebe-se que a parte central da cidade encontrava-se
congestionada. Para a prefeitura realizar o alargamento e o prolongamento das ruas
compreendidas no centro da cidade, precisava adquirir propriedades ou permutá-las, de
forma a satisfazer ambas as partes, proprietários e poder público. Portanto, a
construção de novas edificações e as alterações da infra-estrutura urbana tinham
alguns entraves a ser resolvidos (SILVA, 2000).
As aglomerações evoluindo a esmo, criam o prolongamento do congestionamento que se
agradava dia a dia, perturbando fundamentalmente a vida da cidade. Curitiba, como aliás, os
grandes centros sem planejamento, sofre desse problema; pequena área central com elevada
densidade demográfica: sua via principal é a rua 15 de Novembro, estreita para o fim a que se
destina e a Praça Tiradentes, sem forma definida. (PLANO DE URBANIZAÇÃO..., 1943, p. 12)

36 Esse Boletim, editado pela Prefeitura municipal de Curitiba em 1943, traz publicado somente uma
síntese do plano de urbanização de Curitiba.
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Algumas ações, como o Plano das Avenidas e o alargamento da Rua XV de
Novembro, já vinham sendo implementadas no período anterior. O

Plano de

Avenidas estabelecia os princípios de circulação, interligando os diversos centros e
fazendo a comunicação com as áreas externas da cidade (TRINDADE, 1997, p. 57).
Além das largas avenidas, privilegiaram-se outros espaços livres, como as praças, os
jardins e os parques públicos.
FIGURA 10 - PROJETO DO PLANO DE AVENIDAS

FONTE: PLANO DE URBANIZAÇÃO..., 1943

Finalmente, o Plano de Avenidas da Cidade , aprovado pelo Decreto n.º 23, de
5 de fevereiro de 1942, dividiu a cidade em quatro avenidas perimetrais (AP-0, AP-1,
AP-2 e AP-3), em quatro radiais principais e dez radiais secundárias, propondo, no seu
artigo primeiro, os seguintes propósitos:
Art. 1º Fica aprovado, no plano-diretor de remodelação, extensão e embelezamento de
Curitiba, o Plano de Avenidas da Cidade , como perimetrais, radiais e diametrais, de
comunicação para seu acesso, conforme a planta geral e planta índice, bem como suas
respectivas larguras e demais providencias, estabelecidas na forma e termo do pó presente
decreto-lei. (BOLETIM PMC, 1942, p. 43)
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A partir desse plano, surgiu a idéia de escolher um espaço privilegiado, um
local para centralizar todas as repartições públicas. O Centro Cívico, como passou a
ser conhecido, serviria, segundo o projeto, para baratear os custos administrativos e
também como um facilitador para a população, na medida em que diminuiria o tempo
de deslocamento entre um e outro órgão oficial. As propostas de melhorias realizadas
na cidade atraíam mais simpatizantes, como se pode perceber nos periódicos da época:
O urbanismo a cada dia vai sendo mais acreditado no Brasil, enquanto grandes capitais, como
São Paulo e Rio de Janeiro, estão empenhadas nessas enormes obras, este se reflete em todos
os recantos do país, em que cada cidade procura melhorar seu ambiente de vida. Pode-se dizer
mesmo, que as obras dos nossos grandes centros significam verdadeiras escolas de urbanismo
para o Brasil. (DIÁRIO DA TARDE, 18 abr. 1943)

Nesse período, em que as propostas de um planejamento mais racional para a
cidade de Curitiba apareciam como problema, multiplicaram-se, na imprensa local,
análises da capital sob o ponto de vista urbanístico, sendo freqüentes artigos e
entrevistas de técnicos sobre o assunto, que, em via de regra, apontavam para a
necessidade de um planejamento conforme os preceitos da emergente disciplina do
urbanismo.37
Esse tipo de preocupação foi acolhido pelo prefeito de Curitiba, Rozaldo de
Mello Leitão, que apoiou as diversas propostas realizadas pela empresa Coimbra
Bueno. A iniciativa foi enfaticamente apoiada pelo jornal O Dia, que publicou uma
entrevista com os irmãos Coimbra, destacando os modos e os problemas do
crescimento urbano em Curitiba. Na apresentação da matéria, o jornal voltou a
destacar as principais características do plano e suas soluções para a cidade, assim
como as esperanças dos elaboradores de que o projeto fosse bem implantado:

37 Esse interesse por um planejamento racional da cidade, segundo uma perspectiva científica , não
era específico de Curitiba, pelo contrário, essas discussões já estavam ocorrendo na década de 1930, com várias
iniciativas de remodelação das grandes cidades brasileiras podem ser citados, por exemplo, os estudos feitos no
Rio de Janeiro pelo urbanista francês Alfred Agache (1930), em São Paulo, por Prestes Maia (1930), em Belo
Horizonte, por Lincoln Continentino e equipe (final da década de 1930) e no Recife, por Nestor de Figueiredo,
com colaboração de Prestes Maia (CASTRIOTA et all, 1998, p. 134).
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Quanto ao mais, finaliza o dr. Alberto Coimbra Bueno, só o tempo poderá dizer, e certamente
o dirá dentre em pouco, por que o prefeito Mello Leitão não encomendou um plano para
figurar no papel, mas à proporção que os estudos vão ficando prontos, entram em execução.
Assim é que grande parte das avenidas já estão abertas, e, se houver continuidade, dentro em
breve a cidade sorriso, já tão pitoresca, será mais embelezada e os curitibanos ficarão livres
das inundações e outros problemas que lhe apoquentam a vida. (O DIA, 08 out. 1943)

Com relação à distribuição de instalações escolares, não viabilizou-se proposta
de implantação e não havia uma preocupação concreta; isentaram-se dessa questão por
não possuírem dados para a distribuição correta das escolas, as justificativas estão
reveladas no relatório abaixo:
Outro problema que precisa ser cuidado em Curitiba é a distribuição de escolas pelos bairros.
Não o fizemos por não possuirmos dados suficientes como a distribuição demográfica da
população escolar e a localização atual das escolas. Em nossas sugestões sobre ajardinamento
de praças suprimos em algumas a situação de escolas e play-grounds. (PMC, 1943, p. 44)

A empresa Coimbra Bueno e a prefeitura não se ocuparam com a situação da
escola. Esse vazio de projeto de construções escolares revela a falta de organização e
de interesse neste aspecto, simplificando as sugestões, como no cuidado com o
ajardinamento. Nesse mesmo período, era publicada nos relatórios da instrução pública
informação sobre o número de alunos e os locais em que estavam situadas, o que
comprova o desinteresse das autoridades com a situação escolar.
Apenas uma proposta de instalações para novos prédios da Universidade
Federal do Paraná ocorreu no campo da educação, a qual sugeria um projeto de
construção de um

Centro Universitário , que mais tarde se tornaria o espaço

destinado ao Centro Politécnico:
A criação de uma cidade universitária em Curitiba nos moldes dos estabelecimentos modernos
do gênero será um dia realidade. As cidades universitárias devem ficar isoladas dos centros
urbanos, sem entretanto, deles ficar distante para facilidade de professores e alunos. Exigem
também grandes áreas de espaços livres para bosques campos de esportes, etc.
Como local indicado para uma futura cidade universitária sugerimos a zona situada atrás do
hipódromo entre a AP-3 e a estrada para São José dos Pinhais aproveitando-se a parte mais
acidentada para parque... (PMC, 1943, p. 44)

É preciso salientar que as obras de Agache foram implantadas muito
parcialmente. Assim, o plano não acompanhou o rápido crescimento da cidade.
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Apenas alguns dos planos de avenidas e zoneamentos foram construídos, acarretando
uma defasagem em outras áreas importantes, como saneamento, implantação de novos
parques, locais para habitação e viadutos que foram projetados, mas não construídos.
Pode-se afirmar que esse plano é um típico representante do urbanismo da
escola modernista, reconhecida pela Carta de Atenas38 como a mais acabada expressão
dos princípios urbanísticos da modernidade.
Pensava-se a cidade como um conjunto arquitetônico que deveria atender a um
certo número de funções do trabalho, da habitação e circulação. Caberia, portanto, ao
urbanista dividir a cidade em áreas ou regiões funcionais, ou seja, esses espaços se
especializariam em alguma das atividades citadas. Outro detalhe foi a ligação entre
todos os setores, estabelecendo um traçado para a implantação de vias expressas que
privilegiou o transporte motorizado, com preferência ao automóvel individual.
Segundo Françoise CHOAY (2000), a palavra urbanismo, criada na segunda
metade do século XX, consagra o aparecimento de um discurso específico sobre o
urbano e, conseqüentemente, com enfoque radicalmente novo da cidade

como

objeto; conseqüência da grande ruptura provocada pela revolução industrial,
destacando-se as transformações tecnológicas, econômicas e demográficas que
trouxeram novas problemáticas ao urbano.
Ainda para Choay, o discurso sobre o urbano se concretizou em dois modelos
de planejamento: o

progressista

e o

culturalista .39 Na primeira linha, a

progressista, destaca-se o arquiteto Le Corbusier e seu pensamento humanistaracionalista. Nessa perspectiva, de aparência revolucionária, mas com efeitos
concretos conservadores, o homem com sua racionalidade universal aparece como

38 Com o início do século XX, a corrente progressista chegou no urbanismo moderno, que se pretende
uma ciência global da cidade. Em 1928, foi criado o movimento internacional conhecido como CIAM
(Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) e, em 1933, elaborou-se um manifesto doutrinal: a Carta de
Atenas como cita HAROUEL (1990, p. 119), um verdadeiro catecismo do urbanismo progressista . Essa carta
é um texto elaborado para orientar o planejamento territorial que entende as necessidades humanas como
universais, sem considerar os modos de vida, as normas, os valores e os interesses dos diversos grupos sociais.
As funções fundamentais do planejamento urbano deveriam se submeter às ordens funcionais: habitar, trabalhar,
recrear e circular.
39 Essas duas formas de racionalidade urbanística foram implantadas ao longo do século XVIII. Para
uma análise detalhada sobre essas discussões, ver CHOAY, F. O urbanismo: utopias e realidades: uma antologia.
5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
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figura central, ou seja, há a utopia de se criar uma cidade adaptada às demandas
urgentes, às funções de habitar, trabalhar, locomover-se, cultivar o corpo e o espírito
(CHOAY, 2000, p. 21). Em suma, o meio urbano deveria ser funcionalizado em nome
do progresso.40
Alguns autores da linha culturalista, como Monford e Barthes, entre outros,
compreendem a cidade como construção de uma obra cultural. Nessa condição, o que
emerge no espaço urbano, antes de tudo, são significações e representações simbólicas
(CHOAY, 2000). Essa linha supõe, ao contrário da progressista, a imagem da bela
totalidade cultural das cidades antigas e visa a realização harmoniosa da pessoa total.
Nesta concepção, considera-se símbolo o elemento que une, que incorpora.
As principais reprovações e críticas lançadas aos culturalistas são a exagerada
nostalgia da cidade do passado e a visão do urbano como um signo, ou seja, animado
por representações.
Os chamados progressistas formaram-se pelo legado dos socialistas-utópicos,
Fourier, Owen e seus discípulos. Eles supõem a imagem de um homem-tipo, que
exprime a universalidade da razão, assim como a fé no progresso e um sentimento
agudo da modernidade. Seus valores práticos são a higiene e a produtividade de um
local bem projetado. Seu espaço é fragmentado e sem limites, classificado,
geometrizado e estandartizado.
Os principais destaques para a cidade que seguiram os conceitos de Le
Corbusier classificam as funções urbanas, ou seja, multiplicam os espaços verdes e
criam protótipos funcionais por meio da racionalização do habitat coletivo. Segundo
CHOAY (2000, p. 183), essas concepções pertencem aos arquitetos considerados

progressistas, reside na sistematização das idéias, em sua extrema esquematização.

41

No início do século XX, a ordenação urbana implicou em um urbanismo
preocupado exclusivamente com a rede viária, com os transportes, com o
40 O esquema urbano é considerado válido em qualquer lugar, pois ele é concebido para a imagem de
um homem-tipo. Para Le Corbusier, todos os homens possuem as mesmas necessidades (LE CORBUSIER, 2000,
p. 121).
41 Como exemplo, a construção em altura é preferida pelos urbanistas progressistas porque permite
altas densidades demográficas, ao mesmo tempo que libera o solo chamado de cidade vertical (CHOAY, 2000,
p. 183).
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planejamento dos quarteirões e com o melhoramento das condições habitacionais
(BENEVOLO, 1984). Além dessas propostas, outro aspecto foi o planejamento urbano
racional, implantado com o objetivo de remodelar a divisão dos serviços públicos,
entre os quais, estão incluídas as escolas.
Todas essas mudanças, ocorridas entre 1930 e 1950, foram marcadas pela
elaboração de planos que tinham por objetivo o conjunto da área urbana na época.
Com uma visão de totalidade, eram projetos que propunham a articulação entre os
bairros e o centro e a extensão das cidades por vias de transporte. Nesse período,
formulavam-se as primeiras propostas de zoneamento. Organizaram-se, assim, os
órgãos de planejamento urbano como parte da estrutura administrativa das prefeituras
das principais cidades (LEME, 1999, p. 25-26).
Já em 1950, momento em que o Paraná promoveu um grande desenvolvimento
econômico,

impulsionado

pela

cultura

cafeeira,

Curitiba

contava

com

aproximadamente 180.000 habitantes. Com o rápido e desordenado crescimento da
cidade, novos problemas começavam a surgir, fugindo ao controle normativo em
vigência: edifícios

arranha-céus

de forma irregular e em áreas consideradas

impróprias; fábricas e estabelecimentos comerciais em áreas consideradas residenciais,
como loteamentos clandestinos , fora do perímetro urbano.42
Para resolver essas questões, provocadas pela não execução integral do Plano
Agache, foi aprovada, em julho de 1953, a Lei n.º 699, sobre o zoneamento da cidade,
incluído no Código de Posturas e Obras, dividia a cidade nas seguintes zonas: a
comercial (ZC), subdividida em principal (ZC-1) e secundária (ZC-2); a industrial
(ZI); a residencial (Subdividida em quatro partes, a principal (ZR-1), com duas
subzonas, o Centro Cívico (ZCC) e Esportivo (ZCE), a média (ZR-2), secundária
(ZR-3) e a rural (ZR-4)); e por último a zona Agrícola (ZA).43

42 O mais antigo, formado no bairro de Santa Quitéria, foi transferido em 1966 para o Conjunto
Habitacional da Vila Nossa Senhora da Luz. Na década de 1950, surgiram novos núcleos, como o da Vila
Guaíra, Uberaba, Vista Alegre, Vila Hauer e Parolin, que hoje é a favela mais antiga de Curitiba.
43 A aprovação desse código só aconteceu em 1956, na administração de Ney Braga. Durante essa
gestão, aconteceu uma reestruturação administrativa da Prefeitura, com assessoria do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal (Ibam). Com essa reestruturação, surgiu o Departamento Municipal de Planejamento e
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No artigo destinado a Construções Especiais , a escola foi priorizada, sendo
essa a primeira vez em que foi mencionada a obrigatoriedade de implantação e
controle da construção das escolas no limite do quadro urbano de Curitiba. O estado,
antes da municipalidade, determinou as regras para a localização das escolas no
formato de código de posturas; pode-se afirmar que a prefeitura de Curitiba atuou
tardiamente nesse aspecto. Os edifícios públicos escolares estavam previstos em locais
apropriados para a sua construção. Assim, a lei especificava que:
Art. 275 As escolas não devem ser construídas a menos de oitenta metros de distância de
estabelecimento de industria pesada, de estabelecimentos de diversão, de hospitais, de prisões,
e de depósitos de inflamáveis.
Art. 278 A construção de prédios, cujo destino seja de escola, em todo o Município (...) fica
sujeita às seguintes condições:
a) terão afastamento mínimo de dois metros (2m,00) das divisas;
b) terão afastamento mínimo de três metros (3m,00) das divisas quando o respectivo prédio
tiver três (3) pavimentos;
c) terão afastamento mínimo de cinco metros (5m,00) das divisas quando o respectivo prédio
tiver quatro (4) pavimentos ou mais;
d) o afastamento mínimo do alinhamento, será de cinco metros (5m,00), quando o
logradouro em que estiver localizado o prédio, for dotado de linhas de carris urbanos ou linhas
férreas. (CÓDIGO DE POSTURAS E OBRAS, 1953, p. 106)

As obrigações limitavam-se à proibição da edificação da escola em alguns
pontos da cidade e à disposição do prédio no terreno. Outra exigência para a
implantação de ambientes e de salas de aula foi a obrigatoriedade da freqüência de
alunos em período integral; o artigo abaixo afirma o seguinte:
Art. 279 As escolas destinadas a menores de quinze anos e em geral as escolas com internato
deverão satisfazer ao seguinte programa mínimo:
1) instalações administrativas; 2) sala de aula; 3) recreio coberto; 4) campos de jogos; 5)
instalações sanitárias (CÓDIGO DE POSTURAS E OBRAS, 1953, p.110)

Estas obrigações não eram novas, pois os espaços projetados para os grupos
escolares no início do século XX já contemplavam algumas regras mínimas e algumas
determinações presentes na legislação paranaense, no artigo 855 do regulamento para a
implantação das escolas.
Urbanismo, cuja finalidade era a de exercer o controle urbanístico da cidade, além de rever o Plano Agache,
implantando suas diretrizes mais viáveis e ampliando-as quando necessário.
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Mesmo com todo um esforço da implantação do Plano Agacha, essas mudanças
não agradaram a todos. Em 1951, no jornal Gazeta do Povo, criticou-se o
planejamento da cidade, que cobraram mudanças para a comemoração do centenário
de emancipação do Estado:
Aproveitemos, pois, essa situação privilegiada para nos prepararmos racionalmente para os
grandes festejos de 53. Limpemos a cidade, terminemos as obras já iniciadas e ainda úteis.
Cuidamos da pavimentação, atualmente precaríssima, façamo-la alcançar sem parcimônia os
bairros, melhoremos os serviços públicos e estaremos prontos para grandes festejos. De nada
vale esboçarmos esplendidos planos irrealizáveis pela exigüidade de tempo, ou paranóico,
alargamentos como o da Rua XV de Novembro. Uma coisa é o estado construir no
descampado grandes palácios, que só a força de milagre poderão se apresentar em toda à
plenitude para o centenário e outra exigir, dos municípios que ficarem sob o guante de novas
ruas e avenidas... (GAZETA DO POVO, 14 out. 1951)

Essas cobranças foram previstas e projetadas, no Plano Agache, mas as obras
não foram bem-sucedidas. Como o Plano de Avenidas e a escolha do local para a
implantação do Centro Cívico, foram em um lugar afastado do centro da cidade.
Muitas mudanças deveriam ser realizadas; as cobranças por parte da imprensa, comuns
nos jornais da época, exigiam a ação do governo quanto às obras previstas para o
centenário, pois temiam que não fossem finalizadas até a data das comemorações:
A sujeira da cidade, a pavimentação má e pouca que temos devem, indiscutivelmente
monopolizar a atenção do Prefeito. Fazer mais que isso é organizar para 53 um centenário de
cercas, quando muito de andaimes, um centenário de tapumes onde se poderão colocar
anúncios dos mais variados sabonetes para lavarmos a má sorte, a imprevidência, ou, se
quisermos, velha e malsinada jetatura. (GAZETA DO POVO, 14 out. 1951)

As críticas continuaram; a reportagem assinada por Oscar Niemeyer, intitulada
Formação e evolução da arquitetura no Brasil , revelou também os problemas dos
projetos de urbanização no Brasil:
Nossa atividade limitou-se a construção de prédios isolados, edifícios públicos e casas
burguesas, obras que logicamente deveriam fazer parte de um Plano diretor, ajustado
indistintamente a todos os problemas sociais e urbanísticos. A falta desse indispensável plano
justifica o crescimento desordenado de nossas cidades, assim como a situação precária do
nosso trabalhador urbano e rural, privado das mais primarias condições de conforto e higiene.
Os elaboradores dos poucos planos entre nós apresentados não sentiram, evidentemente, o
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problema de forma ampla e justa, uma vez que abandonaram as zonas desfavorecidas,
limitando-se lamentavelmente a fixar gabaritos, modificar quadras ou abrir uma ou outra
avenida espetacular, no centro urbano, onde vivem as classes privilegiadas. (REVISTA
JOAQUIM, 1946)

Foi justamente essa forma de planejamento, que privilegiava poucos, que o
governo implantou na cidade de Curitiba. A indignação de Niemeyer referia-se à
cidade do Rio de Janeiro e aos projetos que estavam sendo executados em todo o país.
Em Curitiba, nessa época, construíram-se grandes obras, que deveriam ser realizados
em grande escala (ROCHA NETTO, 1953), obras para serem vistas pela população.
Niemeyer criticava o planejamento urbano que se preocupava somente com a abertura
de avenidas. Entretanto, foi justamente esse planejamento, com o alargamento e a
abertura de novas avenidas, que foi implantado na cidade, por meio da consolidação
do plano de avenidas.
Em meio a todos esses desencontros, consolidou-se, no Paraná e principalmente
em Curitiba, um planejamento com construções de grandes obras para impressionar a
população e, principalmente, preocupado com a rede viária e com o transporte, tais
obras consolidariam um projeto político tão criticado por Niemeyer. Destacam-se
ainda, as construções de edifícios monumentais como os prédios do Centro Cívico, a
biblioteca do Estado, o teatro Guairá e o prédio do Colégio Estadual do Paraná.

2.2 A localização dos espaços escolares no planejamento urbano de
Curitiba
Antes que a arquitetura, a pedagogia e as autoridades pudessem estabelecer o
programa detalhado de uma escola determinada e ocupar-se dos problemas técnicos e
arquitetônicos, seria necessário que as condições exteriores fossem atentamente
verificadas. No período estudado, essa também foi uma preocupação dos planejadores
quando da implantação das escolas.
A decisão a respeito da localização ideal das escolas, segundo o historiador
Antonio Viñao, é um problema que deve ser resolvido e que tem a influência de dois
fatos: um seria a ...necessidade de que a instituição escolar se localizasse em um
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edifício próprio, construído para tal fim; o outro seria o crescimento das cidades e as
intenções de regularizar este crescimento mediante o planejamento urbanístico
(VINÃO, 1998, p.81).
Com base nos estudos realizados por VIÑAO e ESCOLANO (1998) sobre as
localizações escolares na Espanha, verifica-se a atenção especial ao seu entorno,
atentando principalmente para a necessidade da construção de prédios escolares em
locais que preservassem a higiene física e moral. A relação com lugares perniciosos
constituiu-se num repertório de discursos sobre moralidade e saúde que defendiam a
construção de escolas longe de tabernas, cemitérios, hospitais, quartéis, depósitos de
estercos, casas de espetáculos, prisões, praças de touros, casas de jogo, bordéis, etc.
(VIÑAO, 1998, p. 83). O lugar salubre deveria, ainda, prever a segurança das crianças e
atender à missão social e educadora da escola (VIÑAO, 1998).
A inquietação com a higiene e a moral dos alunos ainda se mantinha no início
do século XX, mas outras preocupações também foram se agregando. Uma delas foi a
densidade demográfica da cidade, que fez com que as escolas passassem a ser
implantadas em bairros do centro e também em bairros periféricos, ficando próximas
às casas dos alunos. Outras situações relevantes referem-se ao entorno, a espaços como
praças, jardins ou ruas largas e espaçosas, que, na visão dos educadores e arquitetos da
época, auxiliavam as atividades escolares.
No início do século XX, durante a ordenação urbana que se ocupou de um
planejamento preocupado com a rede viária e com os transportes, surgiu a
preocupação com a organização dos quarteirões e com o melhoramento das condições
habitacionais. Além dessas propostas, outro aspecto do planejamento urbano mais
racional foi o da remodelação da divisão dos serviços públicos, entre os quais estava
incluída a construção das instituições escolares.
Com o crescimento desordenado das cidades, as escolas tornaram-se, em muitos
casos, impróprias em relação aos seus projetos originais, que ficaram obsoletos e,
portanto, longe de sua função como locais apropriados para a educação. Assim, uma
grande extensão de terreno não atenderia mais às necessidades higiênicas e
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pedagógicas. Escolano, ao analisar a situação das escolas na cidade, afirma que é
necessário:
...se instalar no centro das populações, ainda que escolas das vias públicas, e num lugar
adequadamente arejado, agradável e com boa comunicação com todos os lugares de onde
vinham os alunos. A partir dessa fiscalização nuclear, a escola projetaria seu exemplo e
influência geral sobre toda a sociedade, como um edifício estrategicamente situado e dotado
de uma inteligência invisível que informaria culturalmente o meio humano-social que o
rodeia. (ESCOLANO, 1998, p. 33)

No Brasil, na década de 1930, as instalações das escolas se intensificaram. A
importância da finalidade pedagógica e social da escola era proclamada por AZEVEDO
(1932), que condicionava a eficácia da educação aos objetos educacionais, aos prédios
e às instalações adequadas. Quando da sua construção, para Azevedo, a escola deveria
reservar espaços para piscinas, ginástica e pátios de recreio, oferecendo um ambiente
calmo, agradável e pitoresco. Além disso, a escola ainda deveria prever boas
condições de iluminação e de ventilação, com instalações em número e qualidade
suficientes, que facilitassem a prática de hábitos higiênicos e todo o trabalho educativo
planejado. Portanto, os arquitetos dos edifícios escolares deveriam considerar:
...os mais perfeitos exemplares de arquitetura escolar, pondo nos seus termos exatos e
procurando resolver a multiplicidade de problemas de natureza higiênica e pedagógica, que
suscita a construção de prédios escolares. (AZEVEDO, 1932, p. 134)

Relacionando o planejamento urbano da cidade com a localização das escolas
implantadas no período, pode-se perceber que a imprensa divulgava os locais
apropriados para a sua implantação. No mapa publicado pelo jornal O Dia, de junho de
1946, com o título

Os bairros da cidade , procurou-se mostrar a divisão e a

nomenclatura dos bairros curitibanos. Elogios para a cidade não foram poupados,
especialmente sobre o

bem elaborado plano urbanístico , com destaque para a

abertura de avenidas de interligação entre os bairros de Curitiba:
A Prefeitura efetivando os seus bem elaborados planos urbanísticos está, diariamente, a
proceder a abertura de novas ruas e completando a ligação de outras interrompidas por
propriedades rurais ou urbanas, facilitando e beneficiando a já aglomerada população de
pitorescos arrabaldes que são, alias, todos os que cercam a cidade. Assim, vê-se o Bigorrilho
com extensas vias de comunicação ligado à cidade, da mesma forma que o Juvevê, Bacacheri,
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Água Verde, Portão, Seminário, Mercês, Taboão, Cajuru e tantos outros bairros de menos
categorias. (STOCKLER, 1943, sem grifos no original)

A maioria das escolas implantadas naquela época localizava-se na região urbana
e suburbana da cidade. Os chamados bairros de menor categoria , áreas afastadas do
centro, não foram contemplados nem com aberturas de ruas e muito menos com a
instalação de escolas. A seguir o mapa da cidade de Curitiba em 1946, com a
localização das escolas estudas no terceiro capítulo:
FIGURA 11 - REPRODUÇÃO DO MAPA PUBLICADA NO JORNAL O DIA, COM A
NOMENCLATURA DOS BAIRROS
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FONTE: O Dia, 30 jun 1946
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Como já foi apontado, a cidade era dividia em urbana, suburbana e rocio44.
Estas regiões diferenciavam-se, pelo seu desenvolvimento, densidade populacional e
afastamento do limite do quadro urbano (DIÁRIO OFICIAL, 29 jan., 1919). Os
grupos escolares, construídos entre 1943 e 1953, foram implantados em regiões com
maior densidade populacional, é um período marcado pela preocupação na construção
de prédios escolares em área como o rocio, como exemplo o Grupo Escolar Nivaldo
Braga, região com características rurais.45
A história e os projetos das escolas serão analisados no terceiro capítulo.
Pretende-se, aqui, apresentar a localização e a sua relação com o entorno, assim como
a importância dada a cada uma dessas escolas.46
O primeiro exemplo é a construção do Grupo Escolar Boqueirão, inaugurado no
ano de 1950, durante o governo de Moisés Lupion. Esse grupo escolar manteve com a
mesma denominação até 1955, a partir do dia 28 de novembro, quando, por meio do
Decreto n.º 19.901, passou a chamar-se Grupo Escolar Nivaldo Braga. Essa escola
pode ser considerada como uma daquelas situadas nos bairros de menor categoria . O
mapa anterior mostra apenas uma parte da região onde a escola foi construída.
A construção foi executada pela empresa Construtora Leão Faria e o engenheiro
responsável foi Nivaldo Maranhão Faria. No projeto realizado pela Secretaria de
Viação e Obras Públicas do então governo de Lupion, não consta o nome do seu autor.
A empresa assinou o convênio com o estado em março de 1949, com o prazo de
entrega de oito meses e a responsabilização pela construção (DIÁRIO OFICIAL, 1949).
No ano de implantação da escola, muitas chácaras situavam-se ao seu redor, esse
aspecto caracterizava o bairro como zona rural. Para a sua construção, foi
desapropriado, pelo estado, um lote de área maior e quatro lotes menores, com área
total de, aproximadamente, 3.108,00 m2.

44 A zona urbana estava limitado pela perimetral AP2, representada no mapa pela linha
pontilhada verde. Até a perimetral AP3 localizava-se a zona suburbana, após este limite o rocio.
45 Com relação aos nomes das escolas e seus respectivos bairros, ver o capítulo 3 (tabela 1).
46 A Secretaria de Obras Públicas, órgão estadual, foi responsável pelos projetos e construções
escolares no período estudado. Não foi possível encontrar fontes para identificar o nome dos arquitetos
e dos engenheiros que projetaram essas escolas.
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O bairro do Boqueirão, conhecido antes como Fazenda Boqueirão , ao final da
década de 1930, passava por um processo de loteamento das chácaras. Essas
propriedades pertenciam a duas famílias

Amaral e Gutierrez , que fundaram a

Companhia Territorial Boqueirão, para a distribuição e venda dos novos lotes. A
região começou a valorizar-se quando os militares receberam uma doação de terras da
companhia, o que atraiu novos moradores e fez com que se organizassem muitas obras
de infra-estrutura, providenciadas pelos próprios militares, principalmente o
fornecimento de energia, ainda muito restrito na região.
A área era conhecida como rocio, pela Lei Municipal e não foi contemplada
pelos projetos do Plano Agache . No plano, os bairros Boqueirão, Hauer e Alto
Boqueirão foram caracterizados como zonas inundáveis pelo do rio Belém. Para
solucionar os problemas, os responsáveis pelo plano chegam à conclusão de que seria
necessário drenar parte dos rios Iguaçu e Belém, o que implicaria em altos gastos. A
sugestão apresentada para aquela região foi a de não investir na melhoraria das
edificações e das estradas, pois, para os técnicos, a região tinha uma vocação agrícola
e não se desenvolveria a ponto de dar o retorno no investimento. Os equívocos dessas
propostas foram ressaltados nos anos 50, quando o bairro tornou-se um dos mais
povoados da cidade, estabelecendo-se como uma região de instalações industriais e
comerciais (FENIANO, 1996a, p. 23).
Os grupos escolares escolhidos para a região foram plantas-tipo de quatro a seis
salas, a escolha de um terreno grande estava previsto para quando fosse possível.
Pode-se perceber que a localização, normalmente, era projetada de forma a privilegiar
a ventilação dos ambientes das salas de aula. As normas de implantação também
seguiam o código de posturas da prefeitura, com um distanciamento de cinco metros
da rua e um metro e meio das divisas do terreno.
O Grupo Escolar Cristo Rei, localizado no bairro Cristo Rei, foi inicialmente
chamado de Cajuru (ver mapa 1). A maior parte das terras do bairro, no início do
século XX, pertencia à Congregação Francesa das Irmãs de Chamberry, que tinha
como representante o padre João Miguel. Em 1917, foi fundado o Colégio Nossa
Senhora de Lourdes, que, além de internato, funcionava como convento. Os
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moradores, em sua grande maioria, eram donos de chácaras ou funcionários da Rede
Ferroviária, que ali moravam pela proximidade com a estação ferroviária. A região
estava desenvolvida na década de 40, com loteamentos definidos, ruas consolidadas e
com energia elétrica em quase toda a região (FENIANO, 1996b, p. 18).
Para a construção do Grupo Escolar Cristo Rei, foram desapropriados quatro
lotes, somando uma área de 3.316,50 m2, situados na zona urbana. Para a construção
do prédio, foi contratada a empresa Irmãos Thá, que assinou contrato com a Secretaria
de Viação e Obras Públicas para a executar o projeto num prazo de dezoito meses: O
presente contrato de empreitada para a construção de um prédio destinado ao GRUPO
ESCOLAR DE CRISTO REI, com 12 salas, em Curitiba... (DIÁRIO OFICIAL, 15 jan.
1949).
Outra escola de destaque foi o Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa,47
situado no bairro Água Verde. Naquela região, em 1910, o comércio era intenso,
acompanhando o aumento da população. Em 1918, foi criado o colégio particular
Sagrado Coração de Jesus, com o objetivo de oferecer educação e prestar auxílio aos
imigrantes italianos. Na década de 1940, os bondes foram substituídos pelas lotações,
o que facilitou a circulação entre os bairros. O Água Verde situava-se na fronteira
entre o meio urbano e o rural, próximo ao bairro Batel, e o progresso do transporte
facilitou a integração entre os bairros e o centro da cidade.
A escolha do terreno para a escola teve uma seleção cuidadosa. Foi comprada
uma grande área, que tinha como limites duas ruas importantes, que proporcionavam
uma visualização completa do edifício e permitiam muitas possibilidades de acesso

a

entrada nobre , situada na fachada da escola, e entradas laterais, pela esquina com a
Av. Iguaçu e a Av. Castro Alves, que foram projetadas em virtude da boa localização
do terreno.
O Interventor do Estado, Manoel Ribas, assinou o Decreto-Lei n.º 109 (DIÁRIO
DA TARDE, 30 dez. 1942) para desapropriar e comprar os terrenos, que tinham uma

47 Esse grupo escolar foi fundado em 1937, como Escola Isolada da Água Verde. O novo prédio foi
fundado em 1946, com o nome de Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa.
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área total de 6.161,00 m2. Uma carta da Procuradoria Geral do Estado anunciou o
interesse pelo terreno para a Secretaria de Obras Públicas:
Esse expropriado nada tem a opor ao preço acima, porque não quer testilhar com o Estado, e
se V. Exa. estiver também de acordo com a avaliação, peço, por isso, as necessárias
providencias, no sentido de ser requisitado em nome de um pagador dessa Secretaria, se
possível com brevidade, o respectivo numerário, a-fim-de ser feita a escritura publica de
transferência desse imóvel para o Estado do Paraná. (PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
1943)

A construção foi realizada pela firma Caron & Vellozo e o seu projeto pode ser
considerado como o melhor exemplo da influência da arquitetura neocolonial. A sua
implantação está em um local alto do terreno, impondo-se aos demais edifícios do
entorno, de forma que, mesmo não sendo um edifício de grande porte, destaca-se até
hoje na paisagem urbana da região.
Um terceiro exemplo foi o Grupo Escolar Tiradentes. O primeiro edifício
construído para o funcionamento desse grupo foi o mesmo da antiga Escola
Tiradentes, fundada em 1892. A localização do antigo prédio foi privilegiada
encontrava-se nas proximidades da Catedral e da Estação do Telégrafo de Curitiba;
segundo Bencostta visível pela grande maioria de transeuntes que circulavam pela
área central da cidade (2001, p. 122).
Em 1934, o edifício daquela escola foi demolido e o estabelecimento passou a
funcionar, em caráter provisório, em velhas e inadequadas residências durante um
largo período de tempo.
O novo prédio foi construído com área de 2.622,80 m², na antiga Rua
Riachuelo, em um lote muito estreito e sem local adequado para aulas de educação
física. A obra foi executada para as comemorações do centenário de emancipação
política do Estado, no governo de Bento Munhoz da Rocha Netto, mas o colégio foi
inaugurado somente em 1962, em função de problemas apresentados na sua
construção.
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O centro da cidade já estava consolidado e bem povoado e a escolha do terreno
para o projeto não agradou a muitos, mas a obra deveria ser vista e esse era o único
local em que o poder público poderia construir rapidamente e acompanhar as obras.48
Localizado em frente à Praça 19 de Dezembro, ao lado do Passeio Público e
próximo ao Centro Cívico, foi construído com a intenção de se destacar e ser visto,
mas, com o crescimento urbano, a escola se descaracterizou por completo alguns anos
depois de sua implantação. O terreno tornou-se ainda mais inadequado pelo fluxo de
ônibus que começou a passar em frente à escola, dificultando a circulação e a relação
com a Praça 19 de Dezembro.
O local foi tão inapropriado para a construção que até hoje, mesmo localizado
no centro da cidade, muitas pessoas não sabem identificá-lo como uma escola. Além
de toda a descaracterização, para piorar, a escola ainda tem um grande muro. Esse foi
um projeto adaptado, não idealizado para fim escolar, construído apenas para o
governador Bento Munhoz da Rocha Netto mostrar à população durante as
comemorações do centenário.
O prédio do Colégio Estadual do Paraná, antigo Gymnasio Paranaense, foi
projetado, inicialmente, para a implantação da sua nova sede, na Praça Santos
Andrade, no terreno onde hoje se localiza o Teatro Guaíra. Do outro lado da praça,
está a edificação da Universidade Federal do Paraná e, ao lado, o Instituto Santa
Maria.49 Referindo-se às novas propostas do Estado em relação à educação, o jornal O
Dia, na edição de 1.º de outubro de 1943, noticiou que:
Tem sido desvelado o carinho com que o Sr. Manoel Ribas procura satisfazer às necessidades
do velho colégio paranaense. Na sua política de disseminação do ensino em nosso estado, são
sem conta os atos em favor do Colégio Estadual do Paraná e o maior de todos os seus atos,
neste sentido, é indiscutivelmente aquele que vem de se efetivar, com a construção de uma
nova sede para o colégio. Essa construção notável, que foi iniciada na Praça Santos Andrade,
será talvez a maior realização de todo seu governo, no setor de assistência educacional.
Realização que é, por assim dizer, um prêmio às gloriosas conquistas e ao passado de glórias
de uma casa de ensino que está visceralmente ligada à evolução social, cultural e política do
Paraná. (O DIA, 01 out. 1943)

48 Serão detalhados os problemas da construção do prédio no terceiro capítulo.
49 O Colégio Santa Maria foi fundado em 1925, sob o nome de Instituto Santa Maria, dirigido pelos
Irmãos Maristas.
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O projeto da maior escola pública do Paraná já estava pronto, mas alguns
problemas iniciais impediram a construção imediata. Embora a área tivesse uma
situação de destaque, localizada em pleno centro da cidade, o terreno era pequeno para
o projeto. O principal impedimento foi a inexistência de espaço para as atividades de
educação física. O desenho a seguir refere-se ao primeiro projeto que não foi
construído:
FIGURA 12 - PROJETO DA SEDE DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

PRAÇA SANTOS

ANDRADE

FONTE: Revista Colégio Estadual do Paraná. Curitiba, out. 1943

Alguns meses após, com a nova área definida, iniciou-se a execução da obra,
que localizava-se ao lado do Passeio Público, na Avenida João Gualberto, com área
total de, aproximadamente, 43.137 m2. O terreno foi desapropriado por meio do
Decreto n.° 1.983, de 31 de março de 1944 (DIÁRIO DA TARDE, 1944). A área
pertencia à família Pinheiro Lima e era conhecida como Chácara Nhá Laura.
O Alto da Glória, bairro em que se localizava a área do colégio, como já foi
dito, foi habitado por famílias de Barões do mate . O bonde e a luz elétrica já haviam
chegado ao bairro. Na década de 1940, aquela região urbana estava consolidada, mas a
maioria das residências era dos proprietários do mate. A implantação do Colégio
Estadual do Paraná no terreno, considerado como um local da elite curitibana, estava
efetivada.
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Todas as concepções de localização ideal influenciaram também os arquitetos
da década de 1940, como pode ser verificado nos relatórios do Colégio Estadual do
Paraná, em que se descreve a salubridade do terreno e as condições favoráveis: O
ambiente é saudável, isento de poeira, emanações mal cheirosas, águas estagnadas,
lixo acumulado, satisfazendo plenamente as condições exigidas pela Saúde Pública
para localização de estabelecimento de ensino (ARQUIVO, 1947).
A idéia de impor, mediante o planejamento urbano, limitações à propriedade
individual, por meio de determinações de zonas ou distritos, e também as
desapropriações de terrenos influenciaram na implantação das escolas. Portanto, os
projetos escolares não ficaram longe desse controle e, assim, estiveram ligados à
política de construções do Estado. É possível afirmar que a intenção fosse a implantar
as escolas em locais onde a densidade populacional estivesse aumentando; por isso,
escolas mais importantes foram construídas em bairros centrais, para que pudessem ser
vistas por toda a população. Essa concepção foi recorrente em Curitiba nas décadas de
1940 e 1950.
É impossível não distinguir na paisagem da cidade um edifício imponente,
especialmente os dos grupos escolares Tiradentes, Lysimaco Ferreira da Costa e o do
Colégio Estadual do Paraná. Não por acaso, esses edifícios localizavam-se em regiões
consideradas nobres, marcando tanto no destaque de suas linhas arquitetônicas quanto
na sua localização. Além disso, os terrenos foram estrategicamente escolhidos e os
projetos diferenciados dos demais. Pode-se concluir que a elite se beneficiou com as
instalações de escolas próximas de suas casas.
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CAPÍTULO 3

3. Arquitetura escolar do Paraná: em busca da construção de escolas
modernas
Este capítulo tem como objetivo analisar a história da arquitetura escolar em
Curitiba, no período de 1943 a 1953, que compreende o fim do governo de Manoel
Ribas e os governos de Moysés Lupion e de Bento Munhoz da Rocha Netto. Para isso,
recorreu-se a CHÂTELET (1999), que retoma a história da arquitetura escolar na França
e a outros autores, como BENCOSTTA (2001), FARIA FILHO (2000), SOUZA (1998),
WOLFF (1992) e VIÑAO e ESCOLANO (1998), que trabalham com a temática do espaço

escolar.

3.1 Breve discussão acerca da construção da escola como espaço
Para Augustin Escolano, o espaço escolar não é uma dimensão neutra do
ensino, tampouco um simples esquema formal ou uma estrutura vazia da educação. Ao
contrário, Escolano afirma que os espaços operam como uma espécie de discurso que
instituiu, em sua materialidade, um sistema de valores, um conjunto de aprendizagens
sensoriais e motoras e uma semiologia que recobre símbolos estéticos, culturais e
ideológicos (ESCOLANO, 1998, p. 26). Os espaços ensinam e permitem a interiorização
de comportamentos e de representações sociais. Nesta perspectiva, atuam como
elemento destacado na construção social e histórica da realidade (FARIA FILHO;
VIDAL, 2000, p. 20).

Enquanto no Brasil do final do Império a situação das escolas era precária, nos
países europeus e também nos Estados Unidos, a universalização do ensino primário
estava consolidada, isto é, implementada e sua obrigatoriedade era garantida por lei.
Na Europa, Anne-Marie Châtelet estudou O Nascimento da Arquitetura Escolar
na França e destacou que o crescimento da escola primária foi obra de grande
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importância na Terceira República, no período de 1870 a 1914 (CHÂTELET, 1999, p.
20).
Ao analisar o espaço das instituições de ensino, CHÂTELET (1999) verificou que
a dimensão espacial precisava da classe escolar e as posições do mobiliário
influenciaram um novo planejamento arquitetônico. Assim, concluiu que a escola
primária internalizou uma das regras impostas pelo Estado, a qual, a partir das
definições da arquitetura escolar, introduziu uma disciplina para produzir uma nação
e formar a arma do trabalho . Os argumentos centrais do texto de Anne Marie tratam
do significativo aumento do ensino primário público, do progresso das técnicas
construtivas e da grandiosidade das construções escolares na França. Outro aspecto
estudado pela autora foi a participação do Ministério da Instrução Pública na
elaboração e execução dos projetos de construção de escolas. Para a autora, o
Ministério tornou-se uma verdadeira usina de fabricar colégios (CHÂTELET, 1999, p.
10), pois, em cada cidade, em cada bairro, foi construída uma escola que não serviria
apenas para solidificar o ideal da república, mas que também era importante aos seus
representantes, que viam naquele patrimônio escolar a grande obra, ou seja, a marca da
arquitetura pública francesa.
No auge da Terceira República francesa, por meio da campanha de implantação
das escolas, foram construídos mais de 300 edifícios escolares. Durante a pesquisa, a
autora destacou, no caso de Paris, a intervenção municipal na política predial e
também, em todas as grandes cidades francesas, a influência da evolução urbana na
edificação das novas escolas.
Por isso, a eficiência da

Lei Guizot ,50 para a autora, residiu na

obrigatoriedade das cidades em criar escolas por meio de recursos e impostos criados
pelo Estado. Num primeiro momento, as propostas arquitetônicas foram inspiradas nas
idéias do princípio pedagógico do método mutual.51 A autora destaca algumas

50 A Lei Guizot, datada de 18 de junho de 1833, tratava da instrução primária. A partir dela, foi
promulgado o regulamento sobre a construção de casas escolares (CHÂTELET, 1999, p. 37).
51 O modo de ensino mutual, praticado na França desde o século XIX, foi teorizado na Inglaterra no
século XVIII por André Bell e Joseph Lancaster. O princípio fundamental deste método consiste na
reciprocidade de ensino entre os alunos, o mais capaz servindo de professor àquele que é menos capaz, e é assim
que a instrução é ao mesmo tempo simultânea, pois todos avançam gradualmente, seja qual for o número de
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características importantes dessa lei; entre elas, a permissão para que as salas de aula,
em alguns casos, comportassem, aproximadamente, 280 crianças. No modo de ensino
mútuo, além da superpopulação de crianças em sala, a posição das janelas do ambiente
era mais alta, porque, de acordo com os princípios desse ensino, era necessário dispor
de uma grande superfície de parede para fixar os quadros recheados de exercícios,
além de possibilitar que todos pudessem visualizá-los. Além disso, não era permitido
que as crianças visualizassem a rua, para que não se distraíssem em seus deveres. Já a
Lei Bouillon

52

introduziu, pela primeira vez, na França, a obrigatoriedade da

ginástica no ensino primário, dando início, com isso, à preocupação com a construção
de espaços mais amplos, que possibilitassem o desenvolvimento desse tipo de
atividade esportiva. Outras leis importantes surgiram para a criação das escolas-tipo
ou modelo-tipo , questionando situações como: o melhor espaço para se implantar
uma escola, a qualidade da construção, a ventilação e aquecimentos adequados, a
organização das carteiras e do mobiliário. Tais questões possibilitaram a integração e
discussões entre o Ministério da Instrução Pública e os arquitetos do governo.
As diferenças sociais dos habitantes de diversos bairros, na cidade de Paris,
ditaram a configuração e a localização do terreno no seio da cidade, o que contribuía
para a afirmação de uma identidade e para a relevância de cada escola. Além da
localização, o Ministério impôs leis e deliberações às construções escolares por meio
de circulares relativas às edificações e distribuiu uma série de planos e modelos nas
prefeituras. Esses modelos possuíam os padrões definidos para cada edifício escolar e
estavam aliados à racionalidade econômica, imposta pela política financeira, embora
existisse uma grande preocupação estética. Quanto aos prédios escolares, as
edificações não eram excessivamente luxuosas, mas destacavam-se comparadas às
estruturas urbanas

assim, eram identificados como

edifícios escolares

republicanos .

alunos (LESAGE, 1999, p. 11). Nesse sistema de ensino recíproco, propunha-se que os melhores alunos
monitores auxiliassem o professor, tornando-se os dirigentes dos trabalhos dos alunos menos avançados.
52 A Lei Bouillon, de 1834, detalhava a construção das casas escolares primárias. Havia outras leis
dignas de destaque, como a Lei Falloux (1850) e a Lei Circular Fortoul (1853), que também se distinguiam pelo
controle sobre a realização da arquitetura e construção escolares (CHÂTELET, 1999, p. 39).
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Ao direcionar o seu trabalho às escolas, em especial às grandes obras da
Terceira República, a autora conclui que as construções escolares responderam a
diferentes projetos políticos, de tal maneira que, a cada resolução de exigências
impostas pelo Estado, nascia um novo edifício escolar. Esses atos e os pensamentos
republicanos foram fundamentados pela doutrina e corrente racionalista, marcados
pela síntese da política positivista de Augusto Comte. A sociedade, na então chamada
época moderna , deveria organizar-se de acordo com os princípios da política
positivista, conforme as leis da razão e de planejamentos exemplares.
Nesse sentido, a idéia de uma arquitetura dirigida por um racionalismo, na qual
a maior preocupação, em meados do século XIX, não era discutir a importância dos
estilos arquitetônicos, mas procurar as principais condições de produção e uso das
escolas, inaugurou os conceitos da arquitetura escolar da Terceira República. Essa
arquitetura chegou a exprimir a síntese do pensamento laico e gratuito da educação,
de tal forma que os edifícios

a maioria deles em uso ainda hoje

são identificados

como edifícios republicanos ou como escolas Jules-Ferry .53
Portanto, a arquitetura escolar, na França, sofreu a influência de regras impostas
pelo Estado e da articulação entre dois profissionais
ensino

o arquiteto e a autoridade de

no desenvolvimento de projetos que visavam o controle, a disciplina e o

respeito à hierarquia, tendo como objetivo a formação do novo cidadão para o
fortalecimento dos pensamentos republicanos.
No Brasil, a preocupação com um lugar ou espaço específico para a construção
de escolas, o prédio e o terreno propriamente ditos, só teve início a partir da segunda
metade do século XIX.
Entretanto, no período colonial, com a vinda dos jesuítas para o país, foi
necessário escolher os ditos espaços para o desenvolvimento da educação. Essa
mudança na cultura escolar pode ser verificada em Paiva: O colégio plasmava o
estudante para desempenhar, no futuro, o papel de vigilante cultural, de forma que a

53 Jules-Ferry foi ministro da instrução pública de 1879 a 1883. Na França da Terceira República,
promoveu reformas profundas, impondo a laicização, a gratuidade e a escolaridade obrigatória do ensino
primário.
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prática, mesmo desviante, pudesse ser recuperada. O colégio era a adesão à cultura do
português (PAIVA, 2000, p. 49). Dessa forma, o colégio propunha o modelo de
comportamento, no interior e exterior dos espaços. A ação da educação jesuítica, em
algumas regiões do Brasil, estava propiciando, mesmo que previamente, a
caracterização do espaço como lugar . Por isso, os colégios jesuítas multiplicaram-se
com êxito, sobretudo pela ação itinerante dos próprios jesuítas e pela releitura do
modus parisiennse, por meio da aplicação das atividades da Ratio Studiorum (NUNES,
2000a, p. 37).
Com a expulsão dos jesuítas pela política pombalina, o ensino, especialmente o
ensino secundário, passou a ser oferecido em aulas isoladas ou avulsas em todas as
províncias brasileiras. Durante todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal,
a educação ficou muito restrita para uma pequena parcela da população. Por isso, a
instrução estava, preferencialmente e quase que exclusivamente, reservada aos filhos
(homens) da aristocracia colonial. Ao final de três séculos de colonização lusitana,
ainda havia as marcas do projeto da coroa portuguesa em relação as suas colônias,
caracterizadas pela catequização e disciplinamento do povo. A expulsão da
Companhia de Jesus dos domínios portugueses, após séculos de predominância na
educação brasileira, trouxe como conseqüência o início de um processo de laicização
da instrução (PAIVA, 2000).
No texto O mestre-escola e a professora , a autora Heloisa de O. S. VILLELA
(2000) apresenta algumas medidas tomadas, principalmente, depois da vinda da
família real para o Brasil. Durante o Império, a escola era a extensão da casa do
professor, muitas funcionavam em paróquias, em cômodos de comércio, em salas
abafadas, sem ar, sem luz e sem nenhum recurso. Segundo a autora, as medidas
relativas à organização da instrução elementar foram, de início, bem mais tímidas,
ficando esse nível de ensino, por muito tempo ainda, quase que totalmente restrito à
esfera privada, ou seja, por conta das famílias.
Essa situação gerou uma multiplicidade de formas e locais de ensinar e aprender
e voltou a ser pensada legalmente somente no século XIX. Segundo VILLELA (2000),
nas grandes propriedades rurais, os padres que estavam ligados aos engenhos
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ensinavam os filhos de fazendeiros, os agregados e alguns escravos. Entretanto, nos
espaços urbanos, a diversidade era ainda maior, a oferta do ensino variava de acordo
com as posses e objetivos das famílias e, em muitos casos, as escolas estavam ligadas
à Igreja Católica. Somente no início do século XIX o controle por parte do Estado
Monárquico sobre a educação realizou-se progressivamente e assim sucederam-se as
primeiras iniciativas para organizar um sistema de instrução no Brasil.
Os Liceus Provinciais, destinados aos

filhos das classes privilegiadas

(NUNES, 2000b, p. 38), foram possibilitados pelos dirigentes das Províncias e
representavam uma forma escolar com o objetivo bem definido: a educação da elite
brasileira. No Paraná, até a emancipação da Província, o único estabelecimento de
ensino secundário então existente era o Liceu Curitibano, criado pela Lei Provincial n.º
34, de 16 de março de 1846, promulgada pela Assembléia Legislativa Paulista. O liceu
teve os primeiros anos de sua existência marcados por inúmeras irregularidades, como
falta de professores, poucos alunos, constantes mudanças de endereço e de prédios.
Outras escolas importantes, que fortaleceram a implantação de uma arquitetura
escolar no Brasil, foram as Escolas Normais. Para VILLELA (2000), a formação
docente teve início a partir das décadas de 30 e 40 do século XIX, em pleno Império,
com o surgimento das primeiras escolas provinciais.54 Segundo os argumentos da
autora:
As escolas normais eram locais autorizados que deveriam caracterizar o novo professor
primário, distinguindo-se dos seus antecessores, os velhos mestre-escola, e alguns conteúdos
foram se transformando num corpo de saberes característicos dessa formação. (VILLELA,
2000)

Um destaque na formação de professores, em São Paulo, foi a Escola Normal
da Praça, inaugurada em 1894, mais tarde denominada Caetano de Campos.55 Essa
instituição tornou-se um símbolo do magistério não só no estado de São Paulo, mas em

54 Com a promulgação do Ato Adicional, em 1834, transferiu-se para a Província a responsabilidade
pela organização de seus sistemas de ensino (primário e secundário), e de formação de professores (VILLELA,
2000, p. 101).
55 Para mais detalhes sobre essa escola, ver: MONARCHA, C. Escola Normal da Praça. O lado
noturno das luzes. Campinas: Ed. da Unicamp, 1999.
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todo o Brasil. Segundo MONARCHA (1999), os professores, finalmente, possuíam o seu
palácio , signo de um tempo de profissionalização que se consolidaria no país.
Já em Curitiba, o exemplo na formação dos professores foi o Instituto de
Educação do Paraná, fundado em 12 de abril de 1876, pela Lei n.º 456, que criou a
Escola Normal e o Instituto Paranaense (antigo Liceu e, posteriormente, Ginásio
Paranaense). Ambos funcionavam no mesmo estabelecimento e somente em 1922 a
Escola Normal teve suas instalações próprias (IWAYA, 2001).
Nesse sentido, a verdadeira preocupação com os projetos arquitetônicos
escolares no Brasil iniciou-se no período da República. Podem-se verificar, no
discurso de Rui Barbosa sobre o ensino primário, as primeiras preocupações com a
temática:
Não há instituição popular sem escolas, nem escolas sem casas escolares (...) o que
necessitamos não é possuir três ou quatro palácios suntuosos, mas relativamente inúteis (...) é
de um sistema estabelecido, que consagra regularmente a cada escola o seu edifício, ainda que
modesto. (apud SOUZA, 1998, p. 122)

A nova arquitetura escolar pública brasileira implantou-se aliando, na
configuração do espaço, as concepções pedagógicas e o projeto político atribuído à
educação popular; portanto, cabia à escola convencer, educar e dar-se a ver (SOUZA,
1998, p. 123). Por isso, os espaços escolares tornaram-se uma importante identificação
arquitetônica e exerceram uma ação educativa tanto dentro como fora do seu entorno.
Para o discurso republicano, a instrução primária deveria ser obrigatória,
universal e gratuita. Acreditava-se, portanto, que, por meio da educação, sobretudo a
popular, o Brasil poderia superar o seu atraso econômico e cultural.56
O processo de urbanização e industrialização trouxe como conseqüência a
necessidade da formação de uma escola cada vez mais racionalizada e padronizada.
Assim, em poucas décadas, o modelo adotado em todos os estados do país foi o de
edifícios, considerados como estabelecimentos do domínio e controle do poder público

56 No estado de São Paulo, segundo Rossi, a obrigatoriedade do ensino foi instituída legalmente em
1874. Mas a obrigatoriedade da freqüência escolar dos 7 aos 12 anos e, na reforma de 1920, dos 9 aos 10 anos,
embora estipulada em lei, pouco alterara a pratica de apropriação dos saberes escolares pelas camadas mais
pobres (ROSSI, 2003, p. 35).
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(OLIVEIRA, 1991). Esses edifícios revelavam, portanto, a política dos governos que se
encarregaram da sua construção. Julgava-se que a materialização da ação educacional
se daria por meio da implantação de um sistema ao qual as escolas públicas deveriam
estar submetidas e, com isso, a construção também poderia revelar uma nova
concepção pedagógica de ensino.
O Decreto n.° 248, de 26 de julho de 1894, que regulamentou, em São Paulo, os
grupos escolares, estabeleceu que: os alunos serão distribuídos em 4 classes para cada
sexo, correspondentes ao 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano do curso preliminar . Assim, a
subdivisão dos alunos, meninos e meninas, em classes diferentes, de acordo com o seu
nível de aprendizagem, representou, certamente, um avanço em relação à forma pela
qual era ministrado o ensino preliminar; até então, numa mesma sala, um único
professor orientava crianças de diversos níveis de conhecimento.
Desse modo, as construções dos edifícios públicos começaram a obedecer a um
programa previamente traçado pelas instituições estatais, incumbidas tanto da
organização quanto do planejamento escolar. Propunha-se, por meio de requerimentos
para projetos, normas construtivas e padrões mínimos de conforto físico-ambiental e, a
partir de então, as edificações seguiram modelos e tendências de ensino, que serviam
tanto para orientação quanto para execução do que se esperava obter com a ação
educativa em uma sociedade que pretendia se modernizar. Segundo Silvia Wolff:
A arquitetura escolar pública nasce imbuída do papel de propagar a ação de governos pela
educação democrática. Como prédio público, devia divulgar a imagem de estabilidade e
nobreza das administrações (...). Um dos atributos que resultam desta busca é a
monumentalidade, conseqüência de uma excessiva preocupação em serem as escolas públicas,
edifícios muito evidentes , facilmente percebidos e identificados como espaços da esfera
governamental. (WOLFF, 1992, p. 48)

Portanto, foi nessa conjuntura que se originou a arquitetura escolar brasileira.
Além das características próprias, desempenhou um papel de simbolização de um
ideário, pois, ao passar diante dos edifícios escolares, as pessoas sabiam a quem se
destinavam e imediatamente ligavam-nos às idéias políticas dominantes daquele
momento. Por isso, os grupos escolares ostentavam representações e significações
sociais e políticas. A monumentalidade dos edifícios dos primeiros grupos paulistas
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tornou-se símbolo do valor da educação e da ação política. De acordo com SOUZA
(1998, p. 285), era preciso extrair todo o sentido da escola graduada como templo de
civilização , como um projeto de educação voltado à moralização e à civilização da
população brasileira.57
Por outro lado, o convívio com a arquitetura monumental, os amplos
corredores, a altura do pé-direito das construções, as dimensões grandiosas de janelas e
portas, a racionalização, a higienização dos espaços e o destaque do prédio escolar
com relação à cidade que o cercava visavam incutir nos alunos, e para a população em
geral, o apreço à educação racional e científica, valorizando uma simbologia estética,
cultural e ideológica constituída pelas luzes da República brasileira.
No Paraná, segundo BENCOSTTA (2001), a inauguração formal do primeiro
edifício escolar ocorreu em dezembro de 1903, em Curitiba. O Grupo Escolar Dr.
Xavier da Silva foi criado para servir como modelo a futuros grupos e seu projeto
seria, mais tarde, disseminado tanto na capital quanto no interior do Estado.
Antes da inauguração desse primeiro grupo, havia, em Curitiba, três escolas
públicas, de ensino primário, para o atendimento

para as meninas havia a Escola

Tiradentes e a Escola Carvalho e para os meninos, a Escola Oliveira Bello.
(BENCOSTTA, 2001, p. 120).58
Além desses estabelecimentos, outros foram criados no início do século XX.
Em 1906, inaugurou-se o Grupo Escolar Cruz Machado (que foi desativado em 1920).
Em 1911, mais seis escolas foram construídas: o Grupo Escolar Professor Brandão, o
Grupo Escolar Presidente Pedrosa, o Grupo Escolar 19 de Dezembro, o Grupo Escolar
Rio Branco, o Grupo Escolar Conselheiro Zacarias e o Grupo Escolar Professor Cleto.

57 Os primeiros grupos escolares de São Paulo foram projetados por muitos dos arquitetos importantes
da época: Ramos de Azevedo, Victor Dubugras, José Van Humbeek, entre outros. As características gerais
desses edifícios eram a simetria das plantas e a demarcação de lugares para a separação dos sexos (ala para
meninos e ala para meninas). Nas fachadas, normalmente em estilo neoclássico, eram construídos ornamentos
com frontões triangulares e amplas e inúmeras janelas.
58 Em 1910, as escolas Oliveira Bello e Carvalho se transformaram em grupos escolares, mas acabaram
sendo desativadas. Em 1914, a Escola Tiradentes foi transformada em grupo escolar.
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Somente em 1928 foi executado o Grupo Escolar D. Pedro II, primeiro grupo de dois
pavimentos.59
Ainda em BENCOSTTA (2001), pode-se verificar que, em Curitiba, algumas
escolas foram implantadas em locais de destaque na cena urbana. Esses espaços
caracterizaram-se pela funcionalidade exigida pelas novas concepções pedagógicas.
Os novos ambientes planejados eram basicamente: gabinete para o diretor, bibliotecas,
anfiteatro, secretarias e pátios para recreação e atividades físicas.
Entretanto, até 1928, somente duas escolas dispuseram de todos esses espaços.
Os grupos escolares contemplados com todas as salas específicas foram o Grupo
Escolar Dr. Xavier da Silva (1903) e o Grupo Escolar D. Pedro II (1929). Esses dois
grupos apresentavam ares de modernização; no entanto, nota-se contradições entre o
discurso dos governadores e o dos educadores. Apenas esses dois estabelecimentos
diferenciaram-se dos outros grupos, ainda com projetos bastante simplificados.
Na década de 1930, a cidade de Curitiba praticamente não sofreu melhorias
quanto às novas construções escolares. Dentre essas raras melhorias, pode-se citar a
passagem de algumas casas escolares para um novo grupo escolar, ainda sem grandes
investimentos em novas unidades escolares. Em outras cidades do Paraná, houve um
aumento, ainda que pequeno, na construção de algumas escolas.
Não se pode comparar a cidade de Curitiba, quanto às alterações escolares, com
o Rio de Janeiro e com São Paulo

nesse período, as cidades consideradas mais

importantes no Brasil, as quais sofreram influências das idéias da Escola Nova, que
propunham novas organizações aos espaços escolares. Anísio Teixeira, no Rio de
Janeiro, em 1933, e Almeida Júnior, em São Paulo, em 1936, sugeriram novas
construções de prédios escolares mais econômicos e simples.
Os princípios que regiam e normatizaram as edificações pautavam-se em
necessidades pedagógicas e de qualidade ambiental (iluminação e ventilação
adequadas, salas de jogos, pátios de recreação, instalações sanitárias, etc.), estéticas

59 Para Bencostta, alguns grupos já não existem por decisões governamentais desastrosas e mal
explicadas pelo crescimento urbano. Essas decisões resultaram na desativação, demolição e mesmo substituição
de alguns edifícios-escola que retratavam parte significativa do patrimônio histórico arquitetônico curitibano
(BENCOSTTA, 2001, p. 131).
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(promoção do gosto pelo belo e pelo artístico) e de ideários

nacionalistas

(constituição do sentido de brasilidade pela retomada de valores arquitetônicos
coloniais e pelo culto às tradições nacionais). Para FARIA FILHO e VIDAL (2000), o
ambiente escolar, segundo as novas propostas, deveria ser educativo, além de alegre,
aprazível, pitoresco e com paisagem envolvente.
Nesse momento, no Rio de Janeiro, as escolas tiveram grandes transformações
e, como afirma Nunes, simbolizaram o locus de expressão do moderno (NUNES,
2000a, p. 387). O planejamento de remodelação da cidade, elaborado por Alfred
Agache (implantado em 1930), privilegiou grandes concentrações escolares em áreas
escolhidas segundo critérios de demanda e facilidade de transporte. Entre os anos de
1934 e 1935, no Rio de Janeiro, foram construídos 25 prédios escolares.60 Segundo
OLIVEIRA (1991, p. 310), a arquitetura escolar destacou na cidade a primeira

arquitetura moderna oficial e, junto com ela, divulgou a pintura moderna, representada
pelos murais de Di Cavalcanti e de Georgina de Albuquerque.61
Já em São Paulo, o edifício se aproximou da linguagem neocolonial.
Reapareceram os beirais e os ornamentos, que se restringiam a um pequeno frontão
marcando a entrada da escola. As escolas construídas seguiram os projetos do manual
de Mauro Álvaro, deixando de ser edifícios austeros, isto é, sem ornamentos. Em seu
conjunto, os prédios tinham um projeto mais despojado, o que constitui um indício do
abandono paulista do léxico do ecletismo neoclássico (BUFFA; PINTO, 2002).

60 As políticas de edificações escolares implementadas pelo educador Anísio Teixeira (1900 -1971) nas
administrações públicas na área educacional à frente das Secretarias de Educação, no Rio de Janeiro-DF (19311935) e na Bahia (1947-1951), implementaram uma série de reformas nas instalações educacionais. Para ele,
sem instalações adequadas, não poderia haver trabalho educativo e, por isso, o prédio escolar, base física e
preliminar para qualquer programa educacional, tornava-se indispensável para a realização de todos os demais
planos de ensino. Para Anísio, enquanto as demais instituições exerciam ação educativa sem plano definido e
sem controle de resultados, a escola era a instituição conscientemente planejada para educar . Em suas
administrações, as escolas foram projetadas por arquitetos com base nos princípios da racionalidade e
funcionalidade, próprios da arquitetura moderna, que determinaram a concepção de programas arquitetônicos
distintos (Tipo Mínimo, Nuclear, Platoon de 12, 16 e 25 classes e Escola Parque), de acordo com a localização e
as necessidades de cada escola. Esses programas buscavam dar conta de uma melhor organização do espaço para
atender às exigências das modernas conquistas pedagógicas e dos novos hábitos de higiene, tudo isso aliado à
economia das construções escolares (DÓREA, 2003).
61 Para o aprofundamento sobre as escolas do Rio de Janeiro na década de 1930, ver OLIVEIRA,
Beatriz Santos. A modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940). São
Paulo, 1991. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo.
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No estado do Paraná, a instrução primária pública, na década de 1930,
funcionava nos grupos escolares, nas escolas isoladas estaduais e municipais e nas
escolas subvencionadas. O Ginásio Paranaense e a Escola Normal responsabilizaramse pelo ensino secundário. Até 1935, em todo o Paraná, funcionavam apenas três
Escolas Normais e apenas duas de Ensino Secundário. As Escolas Normais
localizavam-se em Curitiba (Instituto de Educação do Paraná), em Paranaguá e em
Ponta Grossa. As escolas secundárias eram ofertadas somente em Ponta Grossa e em
Curitiba (PARANÁ, 1936, p. 46). A oferta do Ensino Secundário
mão-de-obra mais qualificada

de formação de

privilegiava apenas uma parcela muito restrita da

população de Curitiba e de cidades próximas da capital, como Paranaguá (litoral) e
Ponta Grossa (ao norte), distante apenas 150 km de Curitiba.
Com relação à formação elementar, até 1941, o Estado tinha um total de 73
Grupos Escolares, localizados em 49 municípios além de Curitiba. Dentre eles, doze
grupos escolares localizavam-se na capital. As escolas isoladas, algumas apenas com
uma sala, totalizavam o número de 1.865 salas.62
Apesar de todo o discurso do governo e de educadores sobre a ampliação de
novas unidades escolares, na década de 1930, as escolas isoladas ainda se constituíam
como a maioria no atendimento escolar em todo o estado. A raridade de prédios
escolares era revelada nas mensagens do próprio governador Manoel Ribas:
Ainda, para attender ao vultuoso numero de creanças em idade escolar, nesta Capital, não será
demaciado dizer que os Grupos existentes não mais comportam as creanças que os procuram,
motivo por que há necessidade de serem construídos mais trez estabelecimentos de ensino,
com a capacidade de 800 alunnos, cada um. (PARANÁ, 1935, p. 19)

Em 1936, a mensagem de Manoel Ribas continuava a insistir na reconstrução
da educação, propondo reformas dos métodos e dos processos de ensino, a elaboração
do Código de Educação e a difusão das novas doutrinas pedagógicas:
A aplicação de métodos atuais de ensino, criados pelos mais altos expoentes da ciência
educacional da atualidade, como Decroly, Montessori, Dewey, Ferriéri, Kirchen, Teiner,
Kiltptrick e os brasileiros Isaias Alves, Lourenço Filho e Fernando Azevedo, cujos métodos,
62 Estes dados foram retirados da Sinopse Estatística do Estado do Paraná, publicada em 1942, do
Diário Oficial, de janeiro de 1942, e de mensagens de governadores.
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divulgados em larga escala, sofreram a necessária adaptação ao meio ambiente e as
possibilidades culturais do magistério.(...)
...a modernização do plano de construção escolares, com a adoção de novas plantas,
confeccionadas segundo as exigências mais rigorosas da pedagogia, da arquitetura e da
higiene modernas, trazidas de São Paulo e Rio de Janeiro e adaptadas às condições gerais de
nosso ambiente; a construção de novos grupos escolares, como os de Londrina, Pinhalão,
Clevelandia, Ponta Grossa, etc.; a reconstrução do grupo Escolar Xavier da Silva, da Capital, a
construção dos Grupos Escolares de Iratí e Rio Negro, segundo os requisitos mais modernos...
(PARANÁ, 1936, p. 30-31)

O discurso dos governadores e dos educadores não acompanhou o que
realmente se concretizou na época. Nem quanto ao número de escolas projetadas e
muito menos quanto aos espaços escolhidos para a construção de escolas, os quais
estavam aquém das teorias preconizadas por uma pedagogia moderna.
Em 1942, o diretor geral da Educação do Paraná propôs a classificação dos
grupos escolares em 1.a, 2.a, 3.a e 4.a classe, segundo a portaria publicada no Diário
Oficial de janeiro daquele ano. Essa portaria visava à regularização do pagamento das
gratificações dos diretores do estado.
Até aquele momento, estavam relacionados como escolas de 1.ª classe da
cidade de Curitiba o Grupo Escolar D. Pedro II, o Grupo Escolar Tiradentes e o Grupo
Escolar Xavier da Silva. Os de 2.ª classe eram o Grupo Escolar Prof. Cleto, Grupo
Escolar 19 de Dezembro, Grupo escolar Prieto Martinez, Grupo Escolar Barão do Rio
Branco, Grupo Escolar Conselheiro Zacarias. Os de 3.ª classe eram os grupos
escolares Prof. Brandão, Presidente Pedrosa, Água Verde e Bacacheri. (DIÁRIO
OFICIAL, 12 jan. 1942).

Desta relação, apenas três grupos escolares foram projetados na década de 1930
o Grupo Escolar Prieto Martinez, o Grupo Escolar do Água Verde e o Grupo Escolar
do Bacacheri; estes dois últimos eram antigas casas escolares que tiveram seus prédios
renovados somente na década de 40.
No próximo item, será priorizada a execução dos projetos arquitetônicos dos
edifícios escolares na cidade de Curitiba projetados na década de 1940 e no início da
década de 1950, período caracterizado pela utilização dos projetos-tipo em todo o
estado.
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3.2 Os prédios escolares projetados na década de 1940 e no início da
década de 1950 em Curitiba
O período que vai da década de 1940 ao início da década de 1950 caracteriza-se
pela utilização dos projetos-tipo na construção de escolas, ou seja, projetos com
plantas e fachadas padrões, construídos em diversos bairros da capital e em muitas
cidades no interior do estado.
Quando Lupion iniciou seu mandato em 1948, declarou, por meio das
mensagens governamentais, que as edificações escolares do estado eram muito
precárias:
Começam elas com as clamantes exigências por um substancial aumento do numero de salas
de aula, pois por mais que tenhamos feito, as nossas escolas estão muito longe ainda de
comportar os alunos que solicitam insistentemente matricula em nossos cursos primários.
Mas essa deficiência em quantidade não nos atinge apenas no que se refere aos cursos
primários. Praticamente, não temos cursos pré-primário, tão reduzida é a capacidade dos que
possuímos, tão pequeno o seu número e tão insuficiente o seu rendimento. (PARANÁ, 1948,
p. 11)

Nesse momento, houve um aumento nas instalações de escolas, principalmente
nos bairros de grande crescimento populacional, crescimento este que influenciou a
implantação das novas unidades escolares. A tabela a seguir identifica alguns grupos
escolares com prédios projetados no período e os bairros de sua localização.
TABELA 1 - EDIFÍCIOS DE GRUPOS ESCOLARES CONSTRUÍDOS EM CURITIBA 1940-1953
ANO DE

ESTABELECIMENTO

BAIRRO

OBSERVAÇÕES

CONSTRUÇÃO
1941
1942

Grupo Escolar Leôncio Correia

Bacacheri

Com 6 salas (1 pavimento)

Grupo Escolar Francisco Zardo

Santa Felicidade

Com 6 salas (1 pavimento)

Cajurú

Com 8 salas (1 pavimento)

Guabirutuba

Com 4 salas (1 pavimento)

Grupo Escolar República do Uruguai
1945
1946

Grupo Escolar Prof. Elysio Vianna
Grupo Escola Julia Wanderley *
Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa *

Batel

Com 12 salas (2 pavimentos)

Água Verde

Com 12 salas (2 pavimentos)

1950

Grupo Escolar Nivaldo Braga

Boqueirão

Com 4 salas (1 pavimento)

1951

Grupo Escola São Braz

São Braz

Com 4 salas (1 pavimento)

Grupo Escola Seminário

Seminário

Com 2 salas (1 pavimento)
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1952

Grupo Escolar Maria Montessori

1953

Grupo Escolar Cristo Rei

Tinguí

Com 4 salas (1 pavimento)

Cristo Rei

Com 12 salas (2 pavimentos)

Grupo Escolar do Alto Cabral

Cabral

Com 12 salas (2 pavimentos)

Grupo Escolar do Portão

Portão

Com 12 salas (2 pavimentos)

Bom Retiro

Com 12 salas (2 pavimentos)

Centro

Com 12 salas (2 pavimentos)

Rebouças

Com 12 salas (2 pavimentos)

Grupo Escolar Prieto Martinez
Grupo Escolar Tiradentes
Grupo Escolar Guaíra
Grupo Escolar Arthur R. de Macedo
Grupo Escolar Claúdio Morelli

Portão

Com 12 salas (2 pavimento)

Umbará

Com 10 salas (2 pavimento)

* Prédios integrantes do programa de comemoração do 57.º aniversário da Proclamação da República.
** O número de salas aqui apontado é das construções iniciais, hoje a maioria das escolas já sofreram
ampliações.

Desde as primeiras construções até o início da década de 1950, existiam, na
cidade de Curitiba, 23 Grupos Escolares (PARANÁ, 1953, p. 191). A tabela acima
representa as escolas construídas no período estudado, em que muitas delas
localizavam-se na zona urbana da cidade, com a maioria das escolas construídas no
início da década de 1950 com dois pavimentos.
A adoção dos projetos-tipo foi um procedimento usual para a construção de
novos prédios escolares, pois facilitava a construção, contribuindo para a implantação
em massa de edifícios escolares em prazos relativamente curtos em outras cidades do
estado do Paraná. A instalação desses edifícios, favorecida pelo custo da obra e pelo
seu projeto de edificação, obedecia a uma tipologia definida, assim como as fachadas
tinham praticamente as mesmas linhas arquitetônicas.63
As eventuais exigências específicas de seus programas e de funcionamento
didático, como biblioteca ou laboratórios, encaixavam-se em ambientes que não
diferiam espacialmente das salas de aula. Além das salas de aula, haviam salas
apropriadas para a administração e para a diretoria do estabelecimento, desenhadas
normalmente em forma retangular.

63 Os edifícios de um pavimento eram executados em aproximadamente oito meses, no valor de CR$
474.162,00, enquanto as escolas de dois pavimentos levavam aproximadamente dezoito meses e custavam CR$
1.570.852,00. Estes dados constam dos contratos de execução das obras com as empresas responsáveis pela
execução.
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O estilo predominante das construções escolares da década de 40, em Curitiba,
foi o neocolonial. Muitas delas tinham uma forma bastante simplificada, apenas com
pequenos detalhes em suas fachadas, às vezes diferenciando, dessa forma, uma
construção da outra.
Esse estilo nasceu da reação contra o ecletismo dominante nos primeiros anos
do século XX, como busca de uma nova identidade arquitetônica brasileira, em
oposição às formas construtivas tradicionais do Brasil. Segundo Kessel, o ideário
neocolonial, posteriormente identificado como conservador, elitista e tradicionalista,
foi criado num contexto histórico no qual pretendia-se uma apropriação da relação
entre passado e presente para justificar uma intervenção concreta na vida social. Ainda
segundo o autor, ...a iniciativa da construção de escolas, residências, prédios públicos
e igrejas segundo um cânone estético que visa à regeneração do espírito da nação, de
uma sociedade considerada em decadência (KESSEL, 1999, p. 69).
Os percussores do neocolonial foram estrangeiros radicados em São Paulo

o

arquiteto português Ricardo Severo64 e o francês Victor Dubugras, ambos favoráveis a
uma campanha do estilo colonial brasileiro . Embora o movimento tivesse começado
em São Paulo, em 1914, foi no Rio de Janeiro que alcançou grande expansão e
importância. Outro defensor desse movimento foi José Mariano Filho,65 médico e
crítico de arte, que, segundo BRUAND (2003), teve uma pregação apaixonada do
estilo neocolonial, com grande repercussão entre os arquitetos e o público erudito, e
que teve oportunidade de firmar-se na Exposição Internacional do Centenário da
Independência, em 1922.66

64 Arquiteto português radicado no Brasil desde 1902, Ricardo Severo defendia um estilo brasileiro na
arquitetura, uma espécie de nacionalismo arquitetônico oposto ao ecletismo dos imigrantes italianos e alemães.
Autor do projeto da primeira casa colonial, na avenida Paulista, teve suas teses nacionalistas divulgadas na
imprensa por Monteiro Lobato (BRUAND, 1981, p. 52).
65 José Mariano Filho ocupou cargos de destaque no Distrito Federal: foi presidente de órgãos de classe
e da Sociedade Brasileira de Belas Artes, diretor da Escola Nacional de Belas Artes, colaborador da revista
Arquitetura Brasileira e de O Jornal e financiador de viagens para documentação e estudo da nossa arte colonial
(OLIVEIRA, 1991, p. 49).
66 Segundo Segawa, esse contexto histórico brasileiro foi alimentado por debates da nacionalidade e da
autonomia nacional, do ufanismo da virada do século, levando a um patriotismo mistificado das comemorações
do centenário da independência. A arquitetura, sofrendo influências desses episódios, fortaleceu a campanha a
favor do neocolonialismo, que, para o autor, em sua essência, trazia algumas raízes da vertente de arquitetura
moderna que vai irromper no Rio de Janeiro, na década de 1930, protagonizado por um ex-discípulo do
neocolonial: o arquiteto Lucio Costa (SEGAWA, 2001, p. 39).
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Para KESSEL (1999), a tese de José Mariano, de que os edifícios públicos,
especialmente as escolas, fossem edificados mantendo o estilo tradicional do país, teve
seu prosseguimento pela prefeitura do Distrito Federal. O programa de construção de
escolas determinava o aproveitamento de elementos da arquitetura colonial, civil e
religiosa. Portanto, entre os anos de 1928 e 1930, foram construídos diversos prédios
com essas características, o principal destaque foi a antiga Escola Normal67 do Rio de
Janeiro, cujo projeto foi escolhido por meio de um concurso que estabeleceu o
neocolonial como estilo obrigatório a todos os concorrentes.
Entretanto, o triunfo do ecletismo, até 1930, é, para BRUAND (2003, p. 59): ...o
reflexo automático de um atraso técnico e o indício de um desconhecimento das
possibilidades materiais dos novos meios de construção . Os arquitetos sabiam servirse dos materiais perfeitamente e fizeram-no com freqüência, mas sem abandonar o
antigo vocabulário arquitetônico, reduzido a um papel puramente formal. Essa atitude
era fruto de uma escolha voluntária, explicada por um apego conservador a princípios
tradicionais e por um complexo de inferioridade generalizado, ambos perceptíveis nas
classes dirigentes do país. Enfim, para Bruand:
...a arquitetura neocolonial foi um símbolo de uma tomada de consciência nacional, que a
seguir iria se desenvolver e dar um caráter particular às realizações brasileiras. Por
conseguinte, por mais estranho que possa parecer, a priori, o estilo neocolonial constituiu-se
numa transição necessária entre o ecletismo de caráter histórico, do qual era parte intrínseca, e
o advento de um racionalismo moderno, cuja origem foi a doutrina de Le Corbusier, mas cuja
grande originalidade local não pode ser questionada. (BRUAND, 2003, p. 58)

O modelo incorporou estilos da arquitetura barroca, mescla de referências
portuguesas e coloniais brasileiras. Mais tarde, agregou elementos da arquitetura
religiosa e do barroco mineiro, com características como os frontões curvos, os
requadros de janelas e portadas imponentes, de tom barroco brasileiro, além de
treliças, balcões, pináculos, vidraças recortadas em losangos ou quadrados e janelas
em arco batido.

67 Hoje Instituto de Educação , foi uma obra projetada por Angelo Bruhns e o arquiteto português José
Cortez, construída entre 1926-1930.
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Azevedo apoiava as idéias de José Mariano sobre a arquitetura como um fator
de nacionalização . No texto Novos caminhos e novos fins , em que aponta as
políticas de edificações escolares, destaca as exigências previstas na distribuição geral
do plano desses edifícios. Segundo Azevedo, estas atitudes estavam de acordo com as
exigências da escola nova (AZEVEDO, 1931, p. 228):
Certamente, uma construção, seja qual for o estilo em que se inspire, pode attender a todas as
exigências preliminares de technica pedagógica, de higiene e conforto, que devem ter as
edificações escolares. Mas, como todo o prédio destinado à escola, deve ser, por isso mesmo,
em sua própria estructura, um ambiente educativo , a todos os respectivos, é preciso
imprimir à arquitetura escolar o cunho que provém de nossa origem, de nossa evolução
histórica e das condições ambientais. (AZEVEDO, 1931, p. 230)

O discurso do modelo do neocolonial estava presente tanto na área de educação
quanto na arquitetura. Acreditava-se que apenas com a volta de um sentido de
brasilidade

os alunos e professores assumiriam a consciência das tradições

restabelecidas, mas isso não ocorreu. Segundo Faria Filho, os altos custos de algumas
construções escolares, exemplo da Escola Normal do Rio de Janeiro, renderam a
Azevedo muitas críticas por parte de educadores e da imprensa. Em um momento em
que se pregava a ampliação do ensino brasileiro para a população, esses altos custos
em um só projeto não se justificavam. Segundo FARIA FILHO e VIDAL (2000), se, por
um lado, o projeto de Azevedo previa uma maior racionalização dos usos, com
diferenciação de espaços para cada atividade realizada no interior da escola, por outro,
prendia-se, ainda, a um conceito estético de prédio que remontava à monumentalidade
dos primeiros grupos escolares.
Em Curitiba, como já foi citado, a maioria das escolas de um e de dois
pavimentos utilizou uma forma simplificada de construção, de atributos do estilo
neocolonial, como as fachadas com arcos, as colunas toscanas e telhados com telhas de
barro com beirais. As barras de pedra e principalmente as pedras encustradas nos arcos
ou nas fachadas e um grande arco único na entrada de acesso eram típicos da
simplificação da linguagem neocolonial. As concepções baseadas no princípio da
simetria de volumes regulares, sem muita originalidade, eram mais uma racionalização
operacional de custo do que uma real influência de novas propostas arquitetônicas.
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A verdadeira virada quanto às técnicas construtivas e ao estilo arquitetônico foi
a construção da maior escola pública secundária do Paraná. O Colégio Estadual do
Paraná68 foi considerado, na época, um dos projetos mais arrojados do estado. Para os
governantes, esse estabelecimento poderia formar novos profissionais, o que
justificava o investimento em uma arquitetura específica, na articulação dos espaços e
na aparência externa do edifício, de forma bastante cuidadosa.
Na revista Ilustração Brasileira, publicada em 1953 para as comemorações do
centenário da emancipação política do Paraná, a professora Eny Caldeira69 descreve,
no artigo intitulado

Panorama pedagógico , os grupos escolares e os colégios

implantados na cidade de Curitiba. Com muito entusiasmo, destaca os novos prédios
que surgiram na cidade:
Curitiba é uma cidade privilegiada no terreno da educação.
Não somente os poderes públicos dão a ela esta vertente interminável no domínio educacional
mas iniciativas particulares tem muito contribuído para o progresso pedagógico da capital do
Paraná. Tudo justifica esta dádiva que recebe seu povo laborioso (...).
Curitiba é a cidade dos estudantes do sul do Brasil. Crianças, adolescentes jovens
universitários sustentam a vida cotidiana no vai e vem contínuo pelas longas avenidas e
jardins onde o gesto compenetrado do menino que estuda no Colégio Estadual se encontra
com a atitude esperançosa da jovem que estuda no Instituto de Educação. Os ideais se
multiplicam, as atividades expressam iniciativa e amor ao trabalho e toda a vida pública se
contagia desta perspectiva em face do estudo, da pesquisa, das competições sem fim.
...São em número de vinte e cinco o total de Grupos Escolares da Capital sendo os mais
importantes: o Grupo Escolar Xavier da Silva, Julia Wanderley, Tiradentes, 19 de Dezembro,
Barão do Rio Branco, Lysímaco Ferreira da Costa, Prieto Martinez, Cristo Rei, D. Pedro II,
República do Uruguai, Conselheiro Zacarias, Professor Cleto, Professor Brandão e Novo
Mundo. (ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1953)

Atualmente, a maioria dessas escolas está bastante descaracterizada no que diz
respeito às construções e projetos originais. Além do desgaste normal causado pela
ação do tempo, esses prédios sofreram diversas intervenções em função da necessidade
de criação de novos ambientes para abrigar outras atividades que foram incorporadas
ao currículo e ao sistema educacional no decorrer do século XX.

68 Projetado no início da década de 1940 pelo arquiteto Francisco Basile, que trabalhava na Construtora
Nacional, apresenta influências da arquitetura moderna.
69 Eny Caldeira foi professora de muito destaque no período em 1950, voltou da Europa, onde fez
estágio com a pedagoga italiana Maria Montessori, e decidiu criar uma escola em que os princípios, os métodos
e a filosofia fossem os de Montessori.

100

Serão analisados, a seguir, um modelo de projeto-tipo contendo um pavimento
(Grupo Escolar Nivaldo Braga) e um exemplo de escola com dois pavimentos (Grupo
Escolar Cristo Rei). Outros projetos escolares priorizados neste trabalho foram os do
Colégio Estadual do Paraná, do Grupo Escolar Tiradentes e do Grupo Escolar
Lysímaco Ferreira da Costa, que se destacaram pelo grau de complexidade de suas
construções e pelos estilos arquitetônicos que os inspiraram.
É importante ainda destacar que as fontes utilizadas, como a planta
arquitetônica, as perspectivas e as fotografias, tiveram a importante missão de
reproduzir toda a técnica bidimensional e tridimensional da arquitetura (ZEVI, 1997, p.
50).
Mas não se pode representar o conjunto completo de um edifício nem analisar
todas as representações arquitetônicas

do modo de sentir e viver os espaços

interiores (ZEVI, 1997, p. 54). Somente quem esteve e sentiu o meio, como os alunos,
os professores e os funcionários, poderiam descrever o que realmente significou cada
espaço do interior do edifício. O que se pretende, a seguir, é mostrar um pouco da
história desses edifícios e espaços, ainda que com muitas lacunas para decifrar.

3.2.1 Prédios térreos

O prédio destacado neste item é um exemplo de escola de um pavimento com
quatro salas

o Grupo Escolar Boqueirão. Inaugurado no ano de 1950, durante o

governo de Moisés Lupion, mais tarde foi denominado Grupo Escolar Nivaldo
Braga.70
Localizado no bairro do Boqueirão, possuía uma área de terreno de
aproximadamente 3.108,00 m2 e área construída de 374,00 m2. Verifica-se uma
ocupação de apenas 12% do terreno, no início de sua implantação, dispondo, assim, de
uma grande área para recreio e práticas esportivas.

70 Mudou a sua denominação em 28 de novembro de 1955, por meio do Decreto n.º 19.901.
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O edifício foi construído na parte central do terreno e no seu entorno há uma
galeria de circulação coberta, interligando as salas e o pátio externo. A área livre do
terreno destinava-se ao recreio e a aulas de educação física, valorizando os espaços
não edificados. Portanto, a previsão do terreno livre e a preocupação com a iluminação
e a ventilação foram constantes nos projetos desse período.
As fachadas simplificaram-se; eliminaram-se as formas rebuscadas dos antigos
prédios escolares, ficando, portanto, com as características do estilo simplificado do
neocolonial (WOLFF, 2001). Os beirais e os ornamentos se restringiam a pequenos
frontões, marcando a entrada das escolas. Eram, portanto, edifícios austeros, isto é,
sem ornamentos, pela necessidade de economia financeira aliada à facilidade
construtiva. Essas características são claras no desenho da fachada da escola,
representado abaixo:
FIGURA 13 - DESENHO DA FACHADA

FONTE: ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1947

Esse edifício é típico da simplificação de um estilo arquitetônico; observa-se, na
fachada, um grande arco de acesso e dois laterais. Outra característica do estilo é a
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utilização de barras de pedra encustradas nas fachadas na parte inferior e o uso de
pedra bruta escura, disposta de modo irregular. Essa técnica dava ao edifício um
aspecto bruto e pesado, em contraste com a cor clara do reboco empregado
freqüentemente, de influência da arquitetura portuguesa. Além da função estética, as
pedras tinham função estrutural, pois toda a sua fundação era de pedra, o que pode ser
visualizado com mais detalhe no corte representado no desenho original. O muro
demarcava a fronteira entre a escola e a rua, limitando seu acesso era uma forma de
limite e proteção da rua. A seguir, há a foto do grupo escolar, que era considerado
como o modelo de construção básica de escolas térreas:
FIGURA 14 - GRUPO ESCOLAR NIVALDO BRAGA

FONTE: PARANÁ, 1950

Mesmo com edificações simples, havia a preocupação com o tamanho das salas
de aula e com outros aspectos técnicos da construção, como a orientação espacial do
edifício, possibilitando melhorar a iluminação, a ventilação, o piso, os corredores, as
instalações sanitárias e a grande área externa do terreno.
A foto acima, provavelmente registrada logo após a conclusão da obra, mostra o
edifício com todas as características originais do projeto de execução. Esse projeto já
está bastante descaracterizado, pois, com a ampliação realizada em 1966 e outras
posteriores, o edifício ocupa grande parte de seu terreno original.
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O modelo original de planta de uma escola térreo era em forma de U. Esse
formato, fechado em seu interior, tinha como objetivo proteger os alunos e facilitar a
vigilância. Além do que, a concepção geral do projeto foi baseada no princípio da
simetria a partir de um eixo vertical, com ligação dos ambientes por uma circulação
isolada do pátio interno por varandas, sem muita originalidade. A entrada principal era
por uma pequena escada com acesso direto à porta principal da escola.71
FIGURA 15 - PLANTA BAIXA DO GRUPO ESCOLAR NIVALDO BRAGA

AUMENTO
FUTURO

AUMENTO
FUTURO

1. HALL DE ENTRADA
8

2. DIRETORIA

9

9

4. ALMOXARIFADO

7

7

6

6

3. BIBLIOTECA

5. LAVATÓRIO
6. SALA DE AULA
7. PASSAGEM

5

4
6

8. PÁTIO INTERNO
2

3

6

9. BANHEIRO

1

FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1947

As exigências específicas dos programas de funcionamento das escolas eram,
basicamente, de quatro salas de aula e um reduzido número de ambientes
administrativos. Observa-se, na planta acima, uma sala de diretoria, um lavatório de
apoio, uma biblioteca, um almoxarifado e banheiros. Verifica-se, também, que a
biblioteca dispunha de uma área bastante restrita.

71 Já no seu projeto original, previa-se a ampliação de duas salas, o que mais tarde realmente
aconteceu.
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As salas de aula retangulares foram projetadas nas partes laterais, de forma
ordenada e linear, distribuídas igualmente entre os dois lados da escola, a partir de um
eixo central. Elas mediam 48 m2, todas do mesmo tamanho, de maneira uniforme e
com aspecto monótono.72 O seu interior era retangular e o sistema de abertura dava-se
por meio de três janelas, facilitando a ventilação e a iluminação do interior, mas sem
acesso visual pelos alunos, pois eram janelas basculantes.
A localização da diretoria, segundo VIÑAO (1998, p. 114), tem uma relação direta
entre a estrutura de papéis e estrutura ou disposição espacial da escola . Dessa forma,
com sala localizada próxima à entrada do edifício, o diretor poderia ter o controle dos
alunos e dos serviços administrativos e pedagógicos. Na distribuição dos espaços na
planta, não previa-se uma sala específica para professores.
A simetria, tanto da planta quanto da fachada, caracterizava o edifício como de
estilo simples e limitado. Para ZEVI (1997, p. 25): A simetria é a fachada de um poder
fictício, que pretende ser inabalado. (...) Há edifícios simétricos não retóricos, mas
todos os edifícios retóricos, símbolos de autoridade, totalidade, produto da indolência e
do cinismo são simétricos .73 Para o autor, não era permitido ao cidadão voltar a
direita ou a esquerda com um movimento harmônico, dando uma curva: tem de virar
bruscamente 90º, como uma marionete .
Os projetos escolares, nesse período, não expressavam uma ruptura com as
técnicas construtivas tradicionais, pois as soluções espaciais e os acabamentos foram
os mesmos utilizados nas décadas anteriores. O próximo exemplo a ser apresentado é o
grupo escolar de dois pavimentos com doze salas, muito utilizado na cidade de
Curitiba.

72 A superfície que normalmente um aluno ocupa, dependendo da sua idade e da função da sala, é de
1,5 a 2,5 m2. Com uma área de 48 m2, deveria-se comportar aproximadamente 25 alunos, mas isso nem sempre
ocorria.
73 Normalmente, os quartéis, as prisões, os edifícios militares e as escolas são rigidamente simétricos.
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3.2.2 Prédios de dois pavimentos

O Grupo Escolar Cristo Rei, localizado no bairro Cristo Rei, foi construído em
uma área de terreno de 3.316,50 m2 e área de construção no térreo, de 985 m2 e, no
primeiro pavimento, de aproximadamente 795 m2. Assim, a área de ocupação total, em
relação ao terreno, foi de 30%, ficando uma boa área livre para recreação, embora
posteriormente tenham sido realizadas várias ampliações, restando um espaço muito
reduzido para a prática de esporte ao ar livre.
Na foto abaixo, pode-se verificar o modelo de prédio chamado de dois
pavimentos construído na década de 1940. O Grupo Escolar Cristo Rei, situado na
Avenida Senador Souza Naves, teve sua construção iniciada em março de 1949 e foi
oficialmente inaugurado somente em 1953, pelo Decreto n.º 10.717, de 29 de setembro
1953.74
FIGURA 16 - DETALHE DA COSNTRUÇÃO DO GRUPO ESCOLAR CRISTO REI

FONTE: PARANÁ, 1950

74 Hoje, o colégio recebe o nome de Colégio Estadual Elias Abrahão.
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As escolas de dois andares localizavam-se nos bairros mais povoados de
Curitiba.75 Observa-se que suas edificações, normalmente simétricas, constituíam-se
por um programa arquitetônico que previa, basicamente, quatro salas de cada lado, em
dois pavimentos com a planta em forma de M.
A fachada segue a mesma tendência dos prédios térreos, com elementos da
arquitetura neocolonial e ainda de maneira bastante simplificada. Esse projeto recebeu
influências de construções neocoloniais, com varandas sustentadas por simples colunas
toscanas, também chamadas de varandas balcões, com requadros de janelas e telhados
com beirais de telhas de barro. A entrada principal tem os mesmos detalhes das plantas
térreas, com arcadas rebaixadas e um grande arco, de acesso, típico de uma
simplificação da linguagem neocolonial. Ainda na fachada, no segundo pavimento, há
a construção de janelas balcão e saída por apenas uma porta, lembrando ainda mais as
características das casas residenciais. Esses detalhes podem ser verificados no desenho
realizado pela Secretaria de Obras, representado a seguir:
FIGURA 17 - DESENHO DA FACHADA

FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1947

75 Foram construídas seis escolas com praticamente as mesmas características em bairros chamados
urbanos na época.

107

A entrada principal, localizada na fachada principal, divide a escola em dois
lados simétricos e uma pequena escada dá acesso à porta principal da escola. Logo na
entrada, encontram-se as salas da diretoria e da secretaria, pontos estratégicos para o
atendimento ao público e para o controle do acesso ao interior do prédio. Outras duas
entradas laterais eram usadas como acesso independente para o auditório.
O auditório podia ser avistado logo na porta de entrada, pois seu
dimensionamento, foi previsto de maneira a ter iluminação e ventilação confortáveis.
Esse ambiente acolhia uma parte dos alunos por vez e apresentava uma platéia, um
palco e duas entradas laterais independentes. Era o único local coberto e
provavelmente as aulas de educação física eram realizadas naquele espaço nos dias de
chuva. Além disso, era destinado a solenidades cívicas, a festas escolares ou mesmo a
reuniões de pais. Esse espaço poderia parecer exagerado, se fossem consideradas
apenas as necessidades escolares, mas as escolas começavam a preocupar-se com
atividades sociais, oferecendo espaços a ser utilizados principalmente por adu e pelos
pais dos alunos.
No pavimento térreo, abrigavam-se, além das salas administrativas

diretoria,

secretaria e cantina, esta última em tamanho pequeno, mais seis salas de aula. Dois
banheiros internos e mais dois banheiros externos, que serviam como apoio às aulas de
educação física. A cantina começa a ser obrigatória somente na década de 1940, para o
armazenamento de alimentos e assistência escolar, com a distribuição de alimentos
para os alunos.
As salas de aula eram retangulares, dispostas nas partes laterais do prédio,
situadas de forma linear e ordenadas, distribuídas entre dois lados do prédio a partir de
um eixo central. Apesar das grandes aberturas para a iluminação das salas, observa-se
a ausência de ornamentos, privilegiando-se mais o uso de formas geométricas simples.
Essas características são verificadas na planta a seguir:
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FIGURA 18 - PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO DO GRUPO ESCOLAR CRISTO REI
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FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1947

Já no segundo pavimento, concentra-se um espaço para seis salas de aula,
dispostas da mesma maneira que no pavimento térreo. Outros ambientes, como
biblioteca, museu e sala para atendimento médico, tinham dimensões mínimas, num
sinal de pouca importância dada a esses ambientes e atividades. O espaço médico tinha
capacidade para apenas um controle de exame médico. Um outro ambiente, no
segundo pavimento, intitulava-se galeria e, na planta original, correspondia ao número
1. Não se tem certeza sobre a sua real função, poderia ser usado como sala de desenho,
de recreação ou de outras atividades artísticas, sem uma disciplina específica. Abaixo,
há a planta original do segundo pavimento:
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FIGURA 19 - PLANTA DO SEGUNDO PAVIMENTO DO GRUPO ESCOLAR CRISTO REI
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FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1947

A biblioteca, representada na figura acima, fazia parte das novas propostas
pedagógicas76 surgidas no período. Nos anos 1920, houve o incentivo à leitura e, para
VIDAL (2000), a aceleração do crescimento urbano, a proposta de escolarização de

massas, a contabilização mais pormenorizada do tempo e a profusão das informações
impunham uma leitura mais ágil e individualizada que a linguagem oral. Para a autora,
a leitura silenciosa despontou como a resposta aos apelos da nova sociedade moderna

76 Para VIDAL (2000, p. 497), nos anos 1920, na construção de um discurso renovador da escola
brasileira, a Escola Nova produziu enunciados que, desenhando alterações no modelo escolar, desqualificavam
aspectos da forma e a cultura em voga nas escolas, aglutinando-os em torno do termo tradicional . Operaramse, no entanto, apropriações do modelo escolar negando ressignificando seus materiais e métodos. O trabalho
individual e eficiente tornava-se a base da construção do conhecimento infantil. Devia a escola, assim, oferecer
situações em que o aluno, a partir da visão (observação), mas também da ação (experimentação), pudesse
elaborar seu próprio saber. Aprofundava-se então a mudança iniciada pelo ensino intuitivo no final do século
XIX, na organização das práticas escolares. Deslocando do ouvir para o ver , agora o ensino associava ver
a fazer (VIDAL, 2000, p. 498).
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(VIDAL, 2000, p. 507). Essas novas práticas escolares de leitura foram promovidas por
alterações nas relações temporais, espaciais, materiais e sociais da escola. Com isso,
houve uma revalorização das bibliotecas escolares, proporcionando-lhe um uso mais
freqüente, tanto pelo corpo discente quanto docente, em espaços maiores. A biblioteca
era um espaço que fazia parte das exigências dos programas das escolas de dois e de
um pavimento, entretanto algumas caracterizam-se pelas dimensões bastante
reduzidas.
Já o museu era outro espaço que compunha as escolas tipo de dois pavimentos,
também com dimensões bastante restritas, ou por economia dos espaços ou por que,
naquele momento não se tinha certeza da sua real função, foi considerado um espaço
obrigatório naquele período. Com a introdução das Ciências Naturais como disciplina
do ensino primário, segundo VIDAL (2000) teve como resultado as apropriações de
novos saberes e práticas sociais, acarretando a implantação de novos espaços, objetos
escolares e métodos de ensino. O ambiente foi considerando um espaço de
experiência, que promovia a participação do aluno. Ainda para a autora o aluno era
instado a observar fatos e objetos com o intuito de conhecer-lhes as características
(VIDAL, 2000, p. 510).
Parte do terreno do Grupo Escolar Cristo Rei na década de 1960 foi doado para
ampliar a avenida em frente à escola. Em 1962, a escola passou por várias ampliações
de salas de aula e de instalações sanitárias.
FIGURA 20 - FOTO DA FACHADA DE 1966

FONTE: Grupo Escolar Cristo Rei
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Esse mesmo modelo de projeto também foi implantado no Grupo Escolar
Guaíra, que, segundo BENCOSTTA (2004), foi posteriormente transformado como
Centro Educacional Guaíra. De acordo com o autor, desde 1947, foi comum o envio de
professores de todo Estado do Paraná para freqüentar programas de aperfeiçoamento
promovidos pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep). A partir daí,
surgiu a idéia de organizar, em Curitiba, um centro de estudos capaz de transmitir aos
demais professores as inovações pedagógicas (BENCOSTTA, 2004). A consolidação das
atividades de aperfeiçoamento foi fortalecida com a instalação de um prédio próprio.
O auxílio de Anísio Teixeira foi importante para a consolidação desse projeto,
primeiro com a transferência de um acervo doado para a biblioteca da escola e depois
com o envio de verbas para a finalização da obra. Por isso, o Centro Educacional
Guaíra foi um laboratório que experimentava inovações com o objetivo de melhorar o
ensino primário no Paraná, apesar de ser uma iniciativa isolada (BENCOSTTA, 2004).
Segundo DOREA (1999), que analisa as construções escolares do Distrito
Federal nos anos de 1930, as propostas arquitetônicas específicas para as escolas
apresentavam uma nova forma de organização do espaço escolar. O prédio escolar
deveria atender a um novo programa de arquitetura escolar, pois, junto com essa nova
concepção de escola, haveria de consilidar-se uma nova forma de organização do
espaço escolar. O próprio Anísio Teixeira faz afirmações a esse respeito:
Pode-se bem compreender que modificações não deverão ser introduzidas na arquitetura
escolar para atender a programa dessa natureza. Já não se trata de escolas e salas de aula, mas
de todo um conjunto de locais, em que as crianças se distribuem, entregues às atividades de
estudo , de trabalho , de recreação , de reunião , de administração , de decisão e de
vida e convívio no mais amplo sentido desse termo. A arquitetura escolar deve assim
combinar aspectos da escola tradicional com os da oficina , do clube de esportes e de
recreio, da casa , do comércio , do restaurante , do teatro , compreendendo, talvez, o
programa mais complexo e mais diversificado de todas as arquiteturas especiais. (TEIXEIRA,
1961, p. 195-199)

Em 1934, realizou-se a Exposição de Arquitetura Escolar, no Rio de Janeiro,
por iniciativa da Associação Brasileira de Educação. O evento teve como objetivo o
estudo do prédio escolar; sua disseminação devidamente orientada; a localização; as
condições geográficas; acessibilidade; transporte; situação econômica da região;
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segurança; requisitos de ordem pedagógica, higiênica e sanitária; etc. O prédio escolar
especialmente destinado a esse fim deveria surgir segundo as bases de um plano que
constituiria pelo exame da formação escolar e pelos métodos construtivos mais
aplicados. Foi divulgado ainda um sistema ou tipo de construção indicado por
educadores, higienistas e técnicos especializados (DOREA, 1999, p. 179).
Ainda participaram daquela exposição o Distrito Federal, os estados de São
Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, da Bahia, do Ceará, de Sergipe,
da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Goiás.77
As plantas de dois pavimentos, ainda que de forma incipiente, caracterizavamse, em vários aspectos, com os ideais da Escola Nova. Estas novas propostas
pedagógicas tiveram início as discussões e preocupação com a construção de espaços
para museus, cantina, bibliotecas, salas de leitura, gabinetes dentários e médico e
auditórios. Estes ambientes, inexistentes na maioria dos grupos escolares até a década
de 1940 no Paraná, já estavam previstos desde os anos 1920 para as escolas de São
Paulo. Não há uma completa mudança das idéias de ocupação pedagógicas dos
espaços e modelos de construção dos períodos anteriores, mas um aprofundamento e
pulverização destes espaços em todas as escolas construídas a partir de 1940 no
Paraná.
Esses dois modelos de projetos foram implantados, em sua grande maioria, na
cidade de Curitiba e em algumas cidades do Paraná. Os edifícios neste período
formaram uma base e o ponto de partida para a transformação dos grupos escolares e a
sua democratização no estado do Paraná.
Os próximos exemplos de grupos escolares são exceções na sua arquitetura,
mas, pedagogicamente, mantêm os mesmos espaços e funções.

77 As palestras e conferências da exposição foram publicadas no Jornal do Commercio, no período
compreendido entre 30 de março e 3 de junho de 1934. De modo geral, seus autores estavam empenhados em
demonstrar a necessidade de uma arquitetura escolar adequada às novas exigências pedagógicas da educação
moderna. As abordagens variaram de aspectos mais técnicos, como o emprego de novos materiais de construção
e a aplicação de regras de conforto e higiene escolar, até a discussão das concepções de uma nova arquitetura
voltada especificamente para a escola (DOREA, 1999, p. 182).
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3.2.3 Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa

O Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa, situado no bairro Água Verde, foi
construído em um terreno de 6.161,00 m2, na esquina da Av. Iguaçu com a Av. Castro
Alves. A obra foi iniciada em setembro de 1943, pela firma Caron & Vellozo, e foi
concluída em setembro de 1946.78 Esse projeto é o melhor exemplo da influência da
arquitetura neocolonial na construção de escolas em Curitiba.
A escola teve outras denominações no passado: quando foi inaugurada, em
1936, chamava-se Escola Isolada da Água Verde e funcionava em uma pequena casa
de madeira, situada na Rua Carneiro Lobo. Em 1937, recebeu o nome de Casa Escolar
da Água Verde, mudando-se para a Rua República Argentina. Em 1939, a instituição
recebeu o nome de Escola Reunidas da Água Verde e, pelo Decreto n.° 9.515, de 14 de
fevereiro de 1940, passou a denominar-se Grupo Escolar da Água Verde.
Após o Decreto n.º 2.268, de 29 de janeiro de 1946, o interventor do estado,
Clotário Portugal, determinou que o Grupo Escolar Água Verde passasse a ser
denominado Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa.79 Os motivos recomendados
para a nova denominação constam do Diário Oficial do Estado:
O grupo escolar recém construído na Água Verde, nesta capital, passa a ter a denominação de
Lisimaco Ferreira da Costa , como homenagem à memória daquele grande vulto paranaense
que além de exercer altos cargos na administração do Estado, tanto se destacou na solução dos
mais complexos problemas educacionais, merecendo portanto a admiração e gratidão dos seus
pósteros. (DIÁRIO OFICIAL, 1946)

Em 5 de dezembro de 1946, o jornal Gazeta do Povo anunciava efusivamente a
comemoração da fundação do novo prédio, com orgulho das

instalações

moderníssimas ; parte do artigo mostra estas considerações:

78 A obra custou Cr$ 1.516.742,20 (DIÁRIO OFICIAL, 14 maio 1949).
79 Lysimaco Ferreira da Costa (1883-1943) foi um importante educador do Paraná. No início do século
XX, começou a participar intensamente na área da educação e, em 1920, dirigiu o Ginásio Paranaense e a Escola
Normal de Curitiba, tornando-se, depois disso, Inspetor Geral da Instrução Pública. Como Secretário da
Educação, realizou, em Curitiba, a I Conferencia Nacional de Educação , trazendo para o evento educadores de
todo o país (COSTA, 1995).
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Revestiram-se de brilhantismo as solenidades efetuadas na manhã de ontem, quando da
inauguração do Grupo Escolar Lysimaco da Costa, localizado no bairro da Água Verde. Com
instalações moderníssimas situa-se como uma casa modelar, no gênero, em todo o Estado.
Com a presença do interventor Mário Gomes e do professor Oswaldo Pilotto, diretor geral da
Educação, além de um grande número de autoridades e de familiares do homenageado,
estavam presentes as professoras do estabelecimento, dirigido com muito acerto pela
professora Helena Vilanova Dionísio. O interventor Mário Gomes descerrou o bronze de
Lysímaco da Costa, o que foi feito debaixo de prolongada salva de palmas. Prosseguiram as
solenidades com o ato religioso da benção do estabelecimento e da imagem de Cristo
Crucificado, pelo cônego Jerônimo Mazzaroto, o eminente sacerdote, em magníficas palavras,
ressaltou o significado daquele cerimonial. Findas as solenidades, foi, então, servida uma taça
de champanhe aos convidados. (GAZETA DO POVO, 1946)

A foto abaixo retrata os festejos do dia da inauguração da escola. Ao centro,
está o interventor Mário Gomes e a professora Helena Vilanova Dionísio, a primeira
diretora da escola, além dos alunos com o uniforme de festividades.
FIGURA 21

INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LYSIMACO

FERREIRA DA COSTA

FONTE: Memorial Lysimaco Ferreira da Costa

Esse prédio se diferenciou dos demais grupos escolares pelas suas referências
arquitetônicas. Em 1964, passou a oferecer a Escola Normal, que deu um status ao
colégio, pois transformou-se numa das referências na formação de professores.
Quanto ao modelo construtivo, incorporou estilos da arquitetura barroca,
combinação de referências coloniais brasileiras e elementos da arquitetura religiosa.
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Assim, mesclaram-se arcadas e balcões para a composição da fachada. O corpo central
dessa fachada assemelha-se aos frontispícios de algumas igrejas e conventos.
A linguagem neocolonial aparece, mais visivelmente, nos frontões curvos e nas
colunas com arcos rebaixados. Os requadros de janelas e portadas imponentes dão o
tom barroco brasileiro, juntamente com galerias, balcões e vidraças decoradas em
mosaico. Outro ponto interessante é o guarda-corpo de sacada, com elementos vazados
em formato de meia-lua, como se fossem varandas de casas residenciais. Os telhados
planos, de telhas-canal e largos beirais, inspiram-se na arquitetura religiosa. No
desenho da fachada do prédio, realizado em 1945, pode-se perceber essas
características:
FIGURA 22 - DESENHO DA FACHADA GRUPO ESCOLAR LYSIMACO FERREIRA DA COSTA

FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1943

A figura 23 mostra a inspiração da arquitetura monástica, tanto na área externa
da escola quanto internamente. O pátio faz lembrar os antigos colégios jesuítas, com
galerias superpostas. O prédio foi projetado em dois pavimentos, com galerias internas
ao seu redor, com o intuito de facilitar a circulação e a fiscalização dos alunos. O
pátio, além de ser utilizado como local de encontro dos alunos, servia para aulas de
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educação física, para festividades e para reunião dos alunos para o hasteamento da
bandeira.
FIGURA 23 - VISTA POSTERIOR DO EDIFÍCIO

FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1946

As duas galerias laterais superpostas lembram a elevação dos claustros
franceses; a fachada da torre, por sua vez, e todos os motivos decorativos foram
tomados de empréstimo da arquitetura religiosa barroca.
FIGURA 24 - VISTA DA FACHADA PRINCIPAL

FONTE: Memorial Lysimaco Ferreira da Costa, foto de 1946
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Nesse prédio, utilizou-se também a pedra bruta escura, disposta de modo
irregular na parte inferior de todo o prédio; esse ornamento dava aos edifícios um
aspecto sólido e pesado, em contraste com a leveza da cor clara do reboco empregado
na pintura original.
Na figura 25, vê-se o detalhe da entrada principal: diferentemente das outras
escolas, localizava-se na lateral do prédio, sendo possível avistá-la de qualquer uma
das duas esquinas. Essa entrada era utilizada pela direção e por professores. Havia
também uma entrada no fundo do prédio, que era utilizada pelos alunos.
FIGURA 25 - DETALHE DA FACHADA

FONTE: Foto de Rodolfo Buhnrer, fornecida pelo jornal Gazeta do Povo

Outra característica importante da influência neocolonial é a construção de uma
torre, um dos elementos fortes da construção do século XIX, sobretudo da arquitetura
religiosa, e um signo de poder e de domínio. A próxima foto mostra os detalhes dessa
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torre, com vitrais muito bem decorados e requadros nas janelas, ao estilo português.
Nesses vitrais, em toda a sua extensão, estão representadas crianças brincando.80
FIGURA 26 - DETALHE DOS VITRAIS DAS JANELAS LATERAIS

FONTE: Foto de Rodolfo Buhnrer, fornecida pelo jornal Gazeta do Povo

A planta tem o formato da letra U; observa-se que a parte esquerda é menor que
a direita e que há características e volumes bastante diferenciados, como o retângulo e
o semicírculo nos cantos do prédio. Essas técnicas fogem dos padrões mais usuais de
construção escolar, o que marcou, portanto, uma edificação diferenciada dos padrões
das escolas-tipo . Nesse prédio, por meio dessa composição, há um pátio interno,
evitando, com isso, que os alunos tivessem visão para a rua; além disso, as janelas de
algumas salas estavam voltadas para o interior do pátio e as de outras salas, avistavam
uma área de jardim lateral, também não havia visibilidade para a rua.
Logo na entrada do edifício, há uma porta de ferro, ricamente decorada,
demonstrando, já na entrada, toda sua imponência. No interior do edifício, o

80 Hoje, os vitrais estão bastante danificados.
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pavimento térreo, com área de 998 m2, abriga os espaços destinados às atividades
administrativas e pedagógicas, possuindo seis ambientes para salas de aula, um
gabinete do diretor, uma sala de professores, um almoxarifado e duas cantinas. As
escadarias imponentes, pela sua dimensão e revestimento de granitina em mosaico,
dão acesso ao pavimento superior e uma outra escada dá acesso à torre e sua
circulação só era permitida a professores e a funcionários.
A sala do diretor localizava-se no térreo, logo na entrada, facilitando o controle
de quem entrava na escola. Como conclui Souza, essa composição dá uma certa
especialização ao uso do espaço, correspondente às relações de hierarquia e poder da
instituição. A especialização dos espaços define
...exclusões, pertinências, marginalidade. (...) Assim, a sala de aula é território de alunos e
professores de determinado ano e seção; a sala de professores é território docente, o gabinete
da diretoria é território da autoridade. (SOUZA, 1998, p. 142)

Um ambiente importante é o auditório, que posiciona-se à esquerda do edifício,
em local de destaque em relação ao prédio. Foi projetado próximo à entrada principal,
podendo, dessa forma, ser avistado da rua. No projeto, verifica-se o cuidado com seu
dimensionamento, com a iluminação e com a ventilação. Além da platéia, o auditório
completa-se com um palco elevado e um segundo balcão. O pé-direito é duplo, dando
um ar de grandiosidade ao local. Para BUFFA e PINTO (2002), a importância dada na
divulgação desse espaço para espetáculos e festividades fez com que se tornasse um
ambiente de convivência social e educacional da escola.
Quanto às salas de aula, quatro delas situam-se no lado direito do prédio e duas
em frente aos ambientes administrativos. Essas salas são bem dimensionadas e têm um
pé-direito de 3 m de altura, o que facilita a ventilação, além de grandes janelas.81 Essas
características podem ser percebidas na planta a seguir.

81 Não foi possível encontrar fontes sobre o mobiliário utilizado nesse período nas salas de aula, mas
alguns móveis, antigos e imponentes, ainda encontram-se no edifício, na sala do diretor e no salão nobre.
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FIGURA 27 - PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO DO GRUPO ESCOLAR LYSIMACO
FERREIRA DA COSTA
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FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1943

No segundo pavimento, com área de 902 m2, concentram-se mais seis salas de
aula, dispostas da mesma maneira do pavimento térreo, além de outros ambientes,
reservados para gabinete dentário, para museu de história natural e para sala de
médico. Outro espaço de destaque, no segundo pavimento, era a biblioteca, que dava
acesso para a galeria representada na planta a seguir:
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FIGURA 28 - PLANTA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DO GRUPO ESCOLAR LYSÍMACO
FERREIRA DA COSTA

15

11

1. BIBLIOTECA
2. GALERIA
3. CIRCULAÇÃO
4. AUDITÓRIO
5. PALCO

15
11
3
5

6. ESCADAS
7. SEGUNDO BALCÃO

15

8. SANITÁRIO
9. SANITÁRIO DIREÇÃO
10. TERRAÇO COBERTO
11

11. SALA DE AULA
12. GABINETE DENTÁRIO
13. MÉDICO

4

8

8

14. MUSEU

10

11

11

15. COBERTURA
11
7

16. BALCÃO

3
6
2

6
12

9

13

9

14

1
16

FONTE: PLANTA ORIGINAL PATRIMONIO DO ESTADO, 1943

Como nos projetos-tipo de dois pavimentos, a biblioteca também estava
presente de forma importante, logo acima da entrada, com uma sacada que dava visão
para a rua e para o jardim da escola.
Em 1961, iniciou-se a reforma e a construção de um novo prédio, um pouco
menor, ao fundo, além da casa do zelador, uma cantina, uma cozinha e mais salas de
aula. Essas novas construções seguiram o mesmo estilo original, com a preocupação
de preservar algumas características como os arcos e pilares. A foto a seguir dá uma
visão de toda a área do colégio já com as novas ampliações:
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FIGURA 29 - FOTO AÉREA DA ESCOLA ESTADUAL LYSÍMACO FERREIRA DA COSTA

FONTE: Escola Estadual Lysimaco Ferreira da Costa

A originalidade de sua planta e as funções estabelecidas para cada sala, com
influências de projetos de outros estados, assemelham-se à Escola Normal do Rio de
Janeiro, projetada em 1929, especialmente na utilização de alguns elementos na
fachada, em dimensão muito menor, já que o projeto do Rio de Janeiro era
aproximadamente três vezes maior.
A singularidade do prédio se deu porque já era prevista a transformação de
Grupo Escolar para Escola Normal, o que ocorreu em 1964. Na época, foi divulgado
que o Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da Costa era um dos prédios integrantes do
programa de comemoração do 57.º aniversário da Proclamação da República. Com
uma planta diferenciada e com detalhes arquitetônicos de influência neocolonial, o
prédio destacou-se na paisagem urbana da cidade.

123

3.2.4 Grupo Escolar Tiradentes

Outro destaque na construção de escolas foi o atual Colégio Estadual
Tiradentes. O seu projeto destacou-se pelo moderno desenho e, ao mesmo tempo, pelo
fracasso na sua execução.
O primeiro edifício construído para o Grupo Escolar Tiradentes foi o mesmo
projetado para a antiga Escola Tiradentes, criado no governo do Dr. Francisco Xavier
da Silva, pela Lei n.º 10, de 16 de maio de 1892. A primeira escola foi construída na
Rua Serrito, hoje chamada de Carlos Cavalcanti, e a inauguração realizou-se em 8 de
fevereiro de 1895, por ocasião das comemorações do centenário da Inconfidência
Mineira.82
Em ata do Congresso Legislativo do Paraná, datada do ano 1892, em sessão
solene comemorativa do centenário da morte de Tiradentes, encontra-se o seguinte
registro:
O Senr. Presidente faz um brilhante discurso, relembrando os factos mais importantes da
Inconfidência Mineira. Pede, a palavra o Snr. Jose Corrêa. Diz que sente-se satisfeito por ver
os seus illustres collegas reunidos para, comemorarem o primeiro centenário da morte de
Tiradentes; (...) Indicamos que se autorise o Governador do Estado a mandar construir nesta
Capital uma casa escolar para instrucção primaria, a qual terá titulo perpetuo de Escola
Tiradentes . No orçamento que o Congresso votar este anno será destinada uma verba
sufficiente para a indicada construção em vista dos dados que forem ministrados pelo
Governado para esse fim. (ATA DATADA..., 1892, p. 75)

Trinta e sete anos depois, com a Lei n.° 10, promulgada no governo de
Francisco Xavier da Silva, deliberou-se que:
O Congresso Legislativo do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a lei seguinte:
Art. 1º Fica o Governo do Estado autorisado a contractar com a sociedade Propagadora da
Herva Matte a construcção de um edifício para escola da instrução primário, que terá a
denominação perpetua de Escola Tiradentes .
Art. 2º Com essa construcção, que será feita de accordo com a planta apresentada pela
Secretaria das Obras Públicas, se despendera até a quantia de vinte contos de reis, que será

82 HISTÓRICO da Escola Tiradentes. Curitiba: Arquivo do Colégio Tiradentes, 1955. Mimeog.
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retirada dos fundos cobrados pela collestoria de Paranaguá e Antonina para a propaganda do
matte na Europa.
Art. 3º A Escola Tiradentes ficara situada nos terrenos pertencentes ao Estado, na rua
Serrito, esquina da Graciosa, desta capital. (ESTADO DO PARANÁ, 1929, p. 16)

Sua inauguração se deu a oito de fevereiro de 1895 e a primeira diretora, a
professora Julia Augusta de Souza Wanderley, foi empossada pelo Diretor Geral da
Instrução Pública de Estado, Dr. João Pereira Lagos, conforme ata de instalação, esse
evento marcou a posse da primeira cadeira destinada ao sexo feminino na capital do
estado.
A Escola Tiradentes foi transformada em Grupo Escolar Tiradentes em 1914.
Segundo BENCOSTTA (2001, p. 122), a instituição situava-se em privilegiada
localização, nas proximidades da Catedral e da Estação do Telégrafo de Curitiba. Era,
portanto, visível pela grande maioria de transeuntes que circulavam na área central da
cidade. Entretanto, apesar de sua importância para a cidade, em 1934, o edifício
original da escola foi demolido e o estabelecimento passou a funcionar, em caráter
provisório, em residências antigas e inadequadas, até a fundação do novo espaço.
Em 1952, pelo Decreto n.° 6.203, de 15 de julho, assinado pelo governador do
Estado, Bento Munhoz da Rocha Netto, e pelo Secretário da Educação e Cultura,
professor João Xavier Viana, foi solicitada a transferência do Grupo Escolar para um
novo endereço, na praça 19 de Dezembro.
O novo prédio foi projetado pelo arquiteto Rubens Meister, mas percebe-se, nas
plantas originais, que foi adaptado para a escola, pois está classificado, no carimbo de
suas pranchas, como Instituto de História Natural , que seria construído para as
comemorações da emancipação política do estado. Apesar dessa adaptação, a
construção do Grupo Escolar Tiradentes foi muito divulgada nas propagandas do
governo do estado, que procurava destacar sua arquitetura moderna e arrojada. A
perspectiva do edifício, abaixo, foi publicada nas revistas que divulgavam os prédios
construídos para a comemoração do centenário.
Para VIÑAO (1998, p. 89) ...a instituição escolar e o ensino só merecem esse
nome quando se localizam ou se realizam num lugar específico. E, com isso, quero
dizer num lugar especificamente pensado, desenhado, construído e utilizado única e
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exclusivamente para esse fim . Não foi o caso do Grupo Tiradentes, que, inicialmente,
foi um projeto adaptado, pois estava destinado a funcionar como um Museu de
História Natural. (ARQUIVO PÚBLICO, 1950)
FIGURA 30 - PERSPECTIVA DO GRUPO ESCOLAR TIRADENTES

FONTE: Ilustração Brasileira, 1953

No entanto, o prédio não ficou pronto para as festividades. Apesar disso, tanto o
desenho de perspectiva quanto a maquete foram amplamente divulgados na mídia
escrita da época.
FIGURA 31 - MAQUETE DO GRUPO ESCOLAR TIRADENTES, OBRA IDEALIZADA
DURANTE O CENTENÁRIO DO PARANÁ

FONTE: Foto do acervo da Casa da Memória
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Mesmo sendo um projeto adaptado, foi baseado nos moldes da arquitetura
moderna. Rubens Meister,83 acompanhou as tendências modernas que estavam se
consolidando no Brasil, aprovado pelo governador Bento Munhoz da Rocha Netto, que
declarava-se a favor da arquitetura moderna. As obras construídas no mesmo período,
o Teatro Guaíra e o Grupo Escolar Tiradentes, foram obras integrantes das
comemorações do centenário do Paraná. Esta última, diferenciando-se das demais
escolas projetadas até então.
A arquitetura brasileira teve suas primeiras incursões modernistas no final dos
anos de 1920, em parte trazidas pelas mãos de Gregor Warchavchilk,84 quando
construiu uma casa moderna em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. No entanto,
chegou a consolidar-se somente com a construção do edifício do Ministério da
Educação, desenvolvido pela equipe de Lucio Costa, depois da visita de Le Corbusier
em 1936 (SEGAWA, 1999).
As influências mais fortes da arquitetura moderna são do arquiteto Le
Corbusier, que teve, no Brasil, Lucio Costa como seu principal defensor. Os
pensamentos de Le Corbusier influenciaram novos arquitetos, um deles é Niemeyer,
na época recém-saído da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que dedicou-se a
estudar o movimento racionalista europeu, além de pesquisar as doutrinas e realizações
efetivadas por arquitetos como Gropius, Mies Van Der Rohe e do próprio Le
Corbusier (BUFFA; PINTO, 2002, p. 97).
Bruand explica o motivo pelo qual esses novos arquitetos e suas obras
influenciaram tantos outros no Brasil:
A sedução que ela exercia pode ser explicada pela unidade do sistema proposto, que partia de
argumentos de ordem econômica e social de um lado, e de argumentos de ordem técnica, de

83 O próprio Meister, entrevistado por GNOATO (1997), declarou que sofria influência da linguagem
moderna de Mies Van Der Rohe e Walter Gropius, além do brasileiro Rino Levi, de São Paulo, e dos irmãos
Roberto, do Rio de Janeiro. Várias outras obras de grande importância para a cidade foram projetadas por ele,
como o Auditório da Reitoria da UFPR (1956), o Centro Politécnico da UFPR (1956), a Estação Rodoferroviária
(1969) e a Prefeitura Municipal de Curitiba (1960), entre outras (GNOATO, 1997, p. 108).
84 Gregor Warchavchilk nasceu em Odessa, na Rússia, mas mudou-se para Roma, onde estudou
arquitetura. Veio para o Brasil em 1923, chamado pela Companhia Construtora de Santos. A casa da Vila
Mariana possuía telhado plano, paredes nuas e janelas sem molduras, no rigor geométrico (SEGAWA, 1999).
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outro, culminando numa concepção artística. Seu espírito dogmático atraía os jovens espíritos,
um tanto desorientados, na procura de um caminho; oferecia, ao mesmo tempo, um ideal,
regras precisas e uma disciplina que podiam servir de referência e orientar os inseguros passos
iniciais. (BRUAND, 2003, p. 74)

Por sua vez, o primeiro rompimento com o ecletismo da arquitetura na cidade
de Curitiba foi na década de 1930, com as casas de Frederico Kirchgässner.85 Essa foi
uma transformação isolada, pois poucas iniciativas foram consideradas modernistas.
Nas duas décadas seguintes, deu-se a fase de transição, com a construção da sede
antiga dos Correios, do Colégio Estadual do Paraná e do prédio do atual Cefet. Mas, na
década de 1950, essa tendência iria se consolidar, com obras de arquitetos como
Rubens Meister, João Batista, Elgson Ribeiro Gomes, Vilanova Artigas, Oswalde
Bratke, Lolo, dentre outros. Segundo Gnoato, somente após a construção do Centro
Cívico o modernismo firmou-se. Ainda para o autor, ...o rebuscamento característico
do ecletismo foi paulatinamente esquecido, da mesma forma que o luso-brasileiro foi
substituído pela arquitetura moderna (GNOATO, 1997).
As discussões correntes na época, especialmente sobre a arquitetura moderna
dos prédios escolares, foram trazidas por Anísio Teixeira. Esse educador incentivou o
modernismo arquitetônico no Brasil. Segundo Oliveira, o prédio escolar concebido em
estilo moderno deveria cumprir as exigências das novas conquistas pedagógicas.
Exigia-se, portanto, uma arquitetura funcional caracterizada pela eliminação de tudo o
que fosse supérfluo. Valorizava-se a ausência de retórica decorativa, dava-se ênfase à
percepção dos aspectos funcionais e espaciais do edifício e ao interesse pelo método e
a configuração das massas e formas empregadas num equilíbrio dinâmico era uma
característica que abrangia grande parte da produção arquitetônica moderna da linha
racionalista (OLIVEIRA, 1991, p. 264).
Em São Paulo, pode-se destacar o arquiteto Helio Duarte. Para BUFFA e PINTO
(2002), sua produção arquitetônica passou a incorporar princípios nacionalistas e

85 Frederico Kirchgässner, de origem alemã, veio para o Brasil ainda criança. Em 1916, começou a
trabalhar na prefeitura de Curitiba, como desenhista, no Departamento de Urbanismo. Nesse mesmo ano, iniciou
cursos de arte e de arquitetura por correspondência, inscrevendo-se na Aechitectktur-System, em Berlim. Em
1929, Kirchgässner foi a Berlim prestar os exames finais para a obtenção dos diplomas de Belas Artes,
Topografia e Arquitetura. Segundo XAVIER (1999), a pesar da distância dos grandes centros europeus, ele
sempre esteve a par de todos os movimentos culturais.
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funcionalistas, refletindo também a corrente de Salvador, um grande conhecido das
experiências educativas de Anísio Teixeira.
Em Curitiba, o edifício do Grupo Escolar Tiradentes caracterizou-se por
volumes de formas puras e geométricas, como a linha, o cilindro e o retângulo

que se

compunham, sobretudo, na forma horizontal. A inexistência de ornamentos dá
sobriedade ao prédio e a opção por formas simples realça ainda mais essa sobriedade.
Pode-se verificar essas formas na planta a seguir:
FIGURA 32 - PLANTA DO TÉRREO DO GRUPO ESCOLAR TIRADENTES

2
1. PÁTIO COBERTO

9

2. BANHEIRO
3. CIRCULAÇÃO
4. SALA DE AULA
5. ALMOXARIFADO
6. CANTINA

8

7. PÁTIO COBERTO

10

11

12

13

8. SECRETÁRIA
9. DIREÇÃO
10. GABINETE DENTÁRIO

1

11. MÉDICO

7

12. SALA ED. FÍSICA
13. BIBLIOTECA
14. COZINHA

6
2

2

14

5

3
4
4

4

4

FONTE: Original do Arquivo Público

4

4
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Infelizmente, a modernidade externa de seu prédio não acompanhou a
distribuição dos espaços internos. Como foi um prédio adaptado, não pensado
originalmente para o fim escolar, alguns ambientes da escola ficaram muito confusos
quanto a sua função. A entrada principal localizava-se no pátio, sem uma recepção
próxima para o controle de acesso e para o atendimento da escola. A sala do diretor,
também mal posicionada, não tinha uma boa visão da escola. Por sua vez, as salas de
aula eram bem dimensionadas, mas tiveram um grave problema: um muro muito alto e
próximo do prédio foi construído, o que dificultou a iluminação e a ventilação das
salas do pavimento térreo. Como era uma rua muito movimentada já na época da
escolha do terreno, em 1951, o barulho atrapalhava as aulas.
Um ambiente freqüente nas plantas dos grupos escolares era o museu, mesmo
que de maneira simplificada. Apontando as análises de Vidal sobre a proposta de
museus escolares, segundo a reforma da instrução pública do Rio de Janeiro, a escola
deveria instituir seu próprio museu, com instalações adequadas e funcionários
designados para sua guarda. Para Azevedo, cada sala de aula deveria, também,
constituir um museu dinâmico com as relações de ensino e aprendizagem. A reforma
pregava que o ensino deveria pautar-se na integração das matérias e ser estimulado por
questões de interesse dos alunos, recolhendo o material trazido pelas crianças ou por
elas produzido (VIDAL, 2000, p. 511). Mas ela não foi utilizada de maneira concreta e,
como pode ser percebido nas plantas, esses espaços possuíam dimensões mínimas.
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FIGURA 33 - PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR DO GRUPO ESCOLAR TIRADENTES
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FONTE: Original do Arquivo Público

O segundo pavimento abrigava mais seis salas de aula. Na cobertura (número
3), foi construído um auditório, mas como foi mal executado interditaram-no na
construção do prédio, ele foi completamente destruído e hoje, em seu lugar, há uma
laje sem função nenhuma para a escola. A construção moderna e arrojada do
governo da época foi um fracasso.
Quanto à execução da obra, o edifício foi rapidamente construído, o que fez
com que apresentasse problemas estruturais. Assim, não pôde ser inaugurado no prazo
determinado e foram feitas várias críticas ao projeto e aos executores. Uma delas foi
feita pelo jornal O Dia, de 30 de maio de 1952, pela reportagem Grupo Escolar ou
parque de diversões , que declarava o seguinte:
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Está na hora de ser iniciada a construção do Grupo Escolar Tiradentes. Mas o Parque de
diversões parece ser mais importante do que o Grupo Escolar. Como fazer, porém, se o
contrato de construção determina a entrega do prédio para dezembro de 1953? (O DIA, 1952)

A obra acabou sendo embargada por problemas estruturais

desde problemas

na cobertura do auditório até rachaduras nos pilares. Em setembro de 1954, foram
contratados engenheiros para realizar um laudo técnico tanto para o cálculo estrutural
quanto para verificar a qualidade do material utilizado na obra. Em seu parecer, os
técnicos foram desfavoráveis à continuidade das obras, apontando problemas na
estrutura da edificação da escola. O laudo relata que:
A estrutura, em especial a estrutura da cobertura, encontra-se completamente danificada, pois
a quase totalidade das vigas, sustentadoras das lajes da cobertura estão rompidas, algumas com
rupturas perfeitamente visíveis (...). Alguns pilares sustentadores das vigas anteriormente
mencionadas apresentam grandes deformações.
...as rupturas existentes, nas peças do edifício do auditório, foram causadas por falta de
segurança adequada, não prevista com margem suficiente nos cálculos de resistência e
estabilidade (...) como dos defeitos técnicos apontados e os verificados com o ensaio do
concreto simples, isso extensivo a toda a edificação do grupo Tiradentes e em particular a
estrutura do auditório. (CONTESTAÇÃO..., 1954)86

Portanto, por meio da perícia, os técnicos observaram que a obra não foi
projetada seguindo as normas técnicas adequadas e questionavam, em seus relatórios,
a adequação dos materiais utilizados. Assim, a Secretaria de Obras Públicas indeferiu
o funcionamento do grupo escolar, considerando o local impróprio, uma vez que não
contava com espaço suficiente para a construção do pátio destinado aos alunos e
apresentando, portanto, situação imprópria para a circulação dos estudantes, pois a
movimentação de carros em seu entorno era considerada perigosa para a instalação de
uma instituição de ensino.
Essa problemática gerou inúmeras discussões nos jornais de grande circulação;
criticavam principalmente o governo, pela falta de interesse na restauração do edifício.
Tanto professores quanto jornalistas e deputados denunciavam a situação precária da
escola. No jornal Gazeta do Povo, de 30 de novembro de 1955, após a matéria
86 Contestação ao laudo da Comissão Instituída pela Ceoc para dar parecer sobre o cálculo e a estrutura
do Grupo Escolar Tiradentes.
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intitulada Quais os responsáveis pela construção defeituosa do Grupo Tiradentes? ,
os deputados exigiam explicações sobre o caso e pediam urgentes providências quanto
ao início das novas obras. Em pronunciamento na Câmara, os deputados destacaram o
exposto no jornal:
...considerando a alarmante impunidade dos responsáveis pelos incalculáveis prejuízos
causados erário publico com a demolição do Grupo Tiradentes nesta capital, fato que tem
chocado a opinião publica. (...) qual o responsável, ou responsáveis pelos indesculpáveis erros
técnicos cometidos na construção do Grupo Escolar, da Praça 19 de Dezembro, e dos
prejuízos e punições dos culpados afim de que o público tenha a devida explicação desse
deplorável acontecimento, que tanto depôs contra a capacidade administrativa dos
governantes. (GAZETA DO POVO, 1955)

No entanto, mesmo com o parecer técnico que denunciou o problema causando
impacto na mídia, houve um abandono e falta de interesse dos responsáveis pela
continuidade da construção do Grupo Escolar Tiradentes. Os jornalistas declaravam
que:
Não se pode admitir essa situação em que se encontra funcionando o Grupo Tiradentes. Há
verdadeiro sacrifício de inúmeras professoras pela falta de conforto face ao abandono que
reina ali, não pela falta de dedicação e trabalho das mestras que ali lecionam, nem da sua
ilustre direção que tudo tem feito para manter um clima de trabalho naquele abandonado
grupo. (GAZETA DO POVO, 1956a)

Em outra nota no jornal Gazeta do Povo, os críticos declaravam definitivamente
que havia sido Condenado pela técnica o prédio construído para instalação do grupo
escolar Tiradentes . Em outras colunas jornalísticas, mais denúncias foram
apresentadas à população:
Entre as obras de fachada do então Governo Bento Munhoz, parece que nenhuma tem sido tão
discutida como a infeliz construção do grupo Tiradentes, na praça 19 de dezembro. Foi até
mesmo chamada de tartaruga , pela forma e pela moralidade com que andava. (GAZETA DO
POVO, 1956b)

Somente no governo de Ney Braga foi retomada a obra incompleta pela
Comissão Especial de Obras Públicas (Ceoc). Assim, o prédio onde atualmente
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funciona o Grupo Escolar Tiradentes foi reinaugurado em 6 de outubro de 1962. O
Diário da Tarde notificou que:
Foi inaugurado na manhã de sábado último ás (10:00 h) o Grupo Escolar Tiradentes. O Grupo
Escolar Tiradentes é a casa de ensino primário mais confortável, e mais bem dotada de
requisitos pedagógicos. (DIÁRIO DA TARDE, 1962)

Mesmo assim, em função da contínua falta de interesse dos governantes, as
obras desse edifício ficaram paralisadas por quase dez anos e o grupo escolar
funcionou, em caráter provisório, em espaços inapropriados. A foto a seguir mostra o
colégio ainda com muro baixo, não retratando a visão de hoje, com um muro mais alto,
de aproximadamente dois metros. Não há como reconhecê-lo como escola.
FIGURA 34 - FOTO DO GRUPO ESCOLAR TIRADENTES

FONTE: Prédios escolares de Curitiba, 1978

A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos publicou uma documentação
sobre a organização das construções grupos escolares no Brasil, chamada de Carta de
Construções Escolares (REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS..., 1966, p. 369). Essa
publicação de normas e recomendações técnicas ou pedagógicas e sofreu influências
de experiências e observações realizadas em escolas construídas até a década de 1950.

134

Segundo os autores do estudo, era uma avaliação das características das escolas já
construídas com a finalidade de orientar outras construções quanto a ambientes com
funcionalidades pedagógicas, com o conforto físico e com o controle dos custos
(REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS..., 1966, p. 269).
Os estudos compreendiam aspectos considerados importantes, como o terreno
(localização, dimensões, resistência do solo, acesso, vizinhança, disponibilidade de
água potável), prédios (área de construção por aluno, lista de equipamentos, índice de
iluminação e ventilação, alturas e materiais de pisos, paredes e tetos), utilização dos
ambientes (número de turnos de trabalho da escola), custo (custo da obra e elementos
complementares) e manutenção, entre outras dicas de construção.
O Grupo Escolar Tiradentes e o Grupo Escolar do Lysímaco Ferreira da Costa
diferenciaram-se dos outros grupos implantados no período pelos seus estilos
arquitetônicos, mas não pelos espaços projetados, um ou outro espaço era
diferenciado, mas, em grande parte, possuíam a mesma padronização das plantas.
O grande desafio que associou as implantações dos projetos-tipo na cidade de
Curitiba foi a tentativa de diversificar a cultura da população. Mesmo que ainda não
fosse atendida toda a população em idade escolar, esse foi o início dessa conquista. Os
projetos dos Grupos Escolares padronizaram espaços para museu, gabinete dentário e
médico, cantina, biblioteca e auditório, espaços antes incipientes na maioria dos
grupos escolares, mesmo de maneira simplificada em comparação ao ensino
secundário. Mais do que construções modernas e influencias de novas pedagogias,
como era constante nos discursos dos governantes na época, o que de fato ocorreu de
novo e singular foi a consolidação dos grupos escolares neste período, com construção
da maioria das escolas em bairros do centro, mas o início da construção de escolas em
bairro mais afastados, como o rocio.
A seguir, será apresentado um exemplo de escola secundária, uma construção
diferenciada tanto pelo alto custo de sua obra quanto pela complexidade de sua
construção.
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3.2.5 Colégio Estadual do Paraná: uma arquitetura diferenciada
3.2.5.1 História do Colégio Estadual do Paraná
Um projeto sobre o qual realmente se pode dizer que houve uma busca por uma
arquitetura moderna foi o do Colégio Estadual do Paraná. Criada em 1846 como Liceu
de Curitiba, a instituição funcionava numa sede alugada, localizada na Praça
Tiradentes, região central de Curitiba. Em 1854, foi inaugurada a primeira sede
própria, na Rua Dr. Muricy. Depois de ser denominada Instituto Paranaense e
Gymnasio Paranaense, mediante o Decreto n.° 11.232, de 6 de janeiro de 1943, a
instituição mais uma vez mudou de nome, passando a ser chamada de Colégio
Estadual do Paraná.
A sua trajetória foi descontínua e marcada por rupturas. Iniciou em 1846, como
Liceu de Curitiba, pela da Lei n.° 33, de 13 de março, sendo criado como
estabelecimento oficial de Ensino Secundário. Essa lei estabelecia as matérias a serem
ensinadas, o ordenado recebido pelos professores e a quantia a ser paga pelos alunos
no início do ano. Estabelecia ainda que o governo providenciaria o local necessário
para o funcionamento do liceu, não sendo essencial que todas as cadeiras [disciplinas]
estejam reunidas em um só edifício (SÃO PAULO, 1877, p. 671). Com poucos alunos e
falta de professores, o Liceu de Curitiba funcionou sempre em condições precárias
(STRAUBE, 1993).
Em 1876, foi criado um novo estabelecimento público de ensino secundário em
Curitiba, o instituto Paranaense, que chegou a ser extinto e, depois de reorganizado,
voltou a funcionar; anexo ao instituto, criou-se o curso da Escola Normal.
Com o advento da República, a Constituição de 1891 estabeleceu que cabia à
União criar e controlar o ensino superior e o ensino secundário em todo o país.
Conseqüentemente, foi delegada aos estados a responsabilidade sobre os ensinos
primário e profissional.
Então, uma nova reforma de ensino denominou o Instituto Paranaense, a partir
de 1892, de Gymnasio Paranaense. No relatório apresentado em 1.º de novembro de
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1893, o superintendente geral do Ensino Público do Estado, Victor Ferreira do Amaral
e Silva, afirmou que:
O Gymnasio Paranaense continua a ser o principal instituto de educação do Estado; é
destinado a ministrar o ensino secundário e fundamental à mocidade, de modo a prepara-la
convenientemente para matrícula nos cursos superiores da Republica, e bem assim para a
obtenção do título do grau de bacharel em sciencias e lettras. (PARANÁ, 1901, p. 111)

Como o prédio do ginásio tornara-se pequeno e inadequado devido ao aumento
do número de alunos, foi especialmente projetada e construída uma nova sede na Rua
Borges de Macedo, atual Rua Ébano Pereira, no centro da capital. O prédio, onde hoje
funciona a Secretaria de Estado da Cultura, a partir de 1904, passou a sediar o Ginásio
Paranaense e a Escola Normal.
A transferência da Escola Normal, em 1922, para sua nova sede, onde
funcionou o Instituto de Educação do Paraná, atualmente Instituto de Educação do
Paraná Professor Erasmo Pilotto, na Rua Emiliano Perneta, possibilitou a expansão do
Ginásio Paranaense.
Em razão do aumento do número de alunos matriculados, o diretor do Ginásio
Paranaense solicitou ao diretor geral do ensino, em 1932, a adaptação ou ampliação do
edifício. Quando da inauguração do prédio, havia somente 21 alunos matriculados e,
no mesmo ano, esse número aumentou para 768, tornando as dependências
inadequadas para o atendimento aos alunos (STRAUBE, 1990, p. 84).
Em relatório apresentado à Assembléia Legislativa, Manoel Ribas relatou os
seguintes problemas:
O edifício do Ginásio Paranaense, (Secção de externato), não mais satisfaz as necessidades do
momento, tendo-se tornado ineficiente ao fim a que é destinado, devido ao número sempre
crescente de alunos, além de deficiências outras que não podem ser supridas por falta absoluta
de espaço.
Assim, a construção de um novo edifício será a única medida que resolverá o problema.
(PARANÁ, 1936, p. 46)

Após a reforma do ensino, organizada na gestão do ministro Gustavo
Capanema, em 1942, reestruturou-se novamente o ensino secundário e o curso
fundamental. Eles tiveram sua duração reduzida para 4 anos, recebendo a
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denominação de Curso Ginasial. Já o curso complementar foi ampliado de dois para
três anos, passando a ter a denominação de Curso Colegial. Este último tinha por
objetivo preparar os alunos para o ingresso nos cursos superiores e apresentava duas
modalidades de ensino secundário, o curso clássico e o curso científico.87
Como o Ginásio Paranaense oferecia os dois ciclos de ensino secundário
ginasial e colegial , em 1942, sua denominação mudou para Colégio Paranaense
Externato. O Internato do Ginásio Paranaense foi criado em 1918 e, mesmo
funcionando em prédio separado, era administrado pela mesma diretoria do externato.
Nos anos 40, o internato recebeu a denominação de Colégio Paranaense e o estado
deixou de exercer a função de mantenedor daquela instituição, ficando a cargo de
organização confessional privada.
No ano seguinte, conforme determinação da Lei Orgânica de Ensino
Secundário, a instituição recebeu finalmente o nome de Colégio Estadual do Paraná.
De acordo com a lei, as instituições de ensino secundário que ministravam apenas o
primeiro ciclo receberiam a denominação de Ginásio e aquelas que ministravam os
dois ciclos do curso secundário passariam a ser denominadas de Colégio. O Decreto
n.° 11.914, de 17 de março de 1943, estabelecia que:
Art. 1.º - O Internato do Colégio Paranaense, com sede em Curitiba, no Estado do Paraná fica
autorizado a funcionar como colégio.
Art. 2.º - A denominação do estabelecimento de ensino secundário de que trata o artigo
anterior passa a ser Colégio Estadual do Paraná. (DIÁRIO OFICIAL..., 1943)

Após várias mudanças, ocorridas num período de quase 100 anos, foi
construído um novo prédio para o Colégio Estadual do Paraná.
3.2.5.2 O novo prédio algumas aproximações
O projeto de construção do novo edifício do Colégio Estadual do Paraná iniciou
durante a administração do interventor Manoel Ribas, no ano de 1943. Em seu plano
de obras públicas, referindo-se à nova construção, o interventor descreveu tanto a obra
quanto os gastos previstos para a sua realização:

87 Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto-Lei n.° 4.244, de 9 de abril de 1942.
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Prossegue a construção de outras obras, todas visando dar melhores acomodações aos
estabelecimentos de ensino secundário do Estado, cabendo destacar, de maneira muito
especial, o grande edifício, que dentro em breve abrigará a sede do Colégio Estadual do
Paraná, no gênero o mais antigo e tradicional educandário do Estado. Trata-se de um edifício
de consideráveis proporções, reunindo a beleza e a imponência arquitetônica, ao completo
aparelhamento técnico. Será, assim, dotado de todos os requisitos necessários, para qualificarse entre os melhores do país. (...)
O edifício, será servido de uma escada elíptica principal, no hall nobre, 2 elevadores e 6
escadas para o acesso aos andares. Obra verdadeiramente monumental, a execução do seu
orçamento, irá além de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros).88 (apud STRAUBE,
1993, p. 102)

Sendo parte do programa de governo, integrou um dos planos de obras mais
importantes a ser executado na gestão do governador Moysés Lupion. Em mensagem
apresentada à Assembléia Legislativa, Lupion destacava o desenvolvimento dos
serviços públicos no estado, que, segundo ele, [era] de colocar e manter à altura das
exigências de nosso desenvolvimento geral (PARANÁ, 1949, p. 139). O governador
ainda afirmava que:
...queremos dar, a seguir, uma minuciosa relação de tais obras [referindo-se ao Colégio
Estadual do Paraná], para que bem avalie da disposição com que estamos enfrentando esse
sério problema dos nossos serviços públicos funcionando em prédios inadequados e muitas
vezes até emprestados... (PARANÁ, 1949, p. 139)

Aberta a concorrência pública para a construção do novo edifício, a vencedora
foi a empresa Companhia Construtora Nacional,89 do Rio de Janeiro, que apresentou
um projeto para o imenso terreno. A perspectiva a seguir, realizada pela empresa
contratada, foi divulgada no jornal do colégio de junho de 1945, para a divulgação de
como ficaria o conjunto do colégio, observando a perfeição das linhas arquitetônicas
do edifício principal e do ginásio (CEP, 1945, p. 2). O projeto que iria ser executado
era divulgado com orgulho.

88 No relatório realizado no final da obra pelo Inspetor Geral de Ensino, custou o valor de Cr$
18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros). A diferença de orçamento em relação aos grupos escolares de dois
pavimentos é dez vezes maior.
89 A Companhia Construtora Nacional projetou, em 1944, a Escola Militar de Rezende, no Estado do
Rio de Janeiro, hoje Academia Militar das Agulhas Negras.

139

FIGURA 35 - PERSPECTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

FONTE: CEP, junho de 1945, p. 2

As obras da nova sede iniciaram em 1944 e a inauguração do prédio,
considerado hoje Patrimônio Histórico, deu-se somente seis anos depois do início das
obras, no dia 29 de março de 1950. Esse longo atraso ocorreu em função das
dificuldades financeiras e da falta de mão-de-obra qualificada para a época e também
pelo grau de dificuldade, principalmente na fundação e na estrutura do colégio.90
A construção ocupou 20 mil m2 de um terreno com uma área total de 40 mil m².
A obra projetada tem um edifício principal com três blocos, um central e dois laterais,
além de um ginásio, uma piscina olímpica, uma piscina de aprendizagem, um campo
de esporte e uma casa de zelador.
O desenho do edifício da escola compõe-se de formas geométricas simples,
adotando o concreto armado, com estrutura independente da vedação. A figura a seguir
ilustra a construção dos prédios laterais do edifício. Com o avanço e a influência das
tendências modernas da arquitetura, foi adotada, nos prédios, uma estrutura de

90 Ver caderno iconográfico, no final das Referências.
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concreto armado para pilares e vigas e de lajes nas salas de aula, além da preocupação
com a liberação do térreo pelo uso de pilotis.91
FIGURA 36 - DETALHE DA CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

FONTE: Acervo de Ernani Costa Straube

Nesse momento, começava a surgir uma influência da arquitetura moderna nas
suas linhas arquitetônicas, mas a simetria de suas plantas ainda era muito forte. A
fachada seguiu as mesmas linhas de rigidez e de simetria, obrigando a um rigoroso
disciplinamento e vigilância dos alunos.
Ainda sobre a edificação, para a fachada do prédio, que possui formas simples e
não apresenta ornamentos, utilizaram-se principalmente linhas retas, que marcam,
sobretudo, a horizontalidade. Esse traço termina por desenhar claramente o edifício e

91 O concreto armado possibilitou a construção de lajes externas e planas, assentadas sobre um número
reduzido de pilares. Com isso, a aparência dos edifícios sofreu profundas alterações. Uma alteração importante
foi o surgimento dos pilotis conjunto de pilares que sustentam o prédio, deixando-o elevado em relação ao solo
e permitindo a utilização da área do terreno em que foi construído. Outra grande mudança foi o surgimento de
estruturas totalmente independentes das paredes. Com isso, as paredes deixaram de ter a função de apoiar e
sustentar a construção. Elas foram então destinadas apenas à proteção contra a chuva, o vento e o sol e também
para a divisão dos ambientes, pois a estrutura do prédio é formada por lajes apoiadas em colunas. As lajes, por
sua vez, puderam também ser aumentadas além dos pilares de sustentação, que passaram a compor o interior das
construções e não sendo mais encaixadas nas paredes externas. Isso possibilitou aos arquitetos abandonarem as
fachadas de alvenaria de tijolos, com pequenas aberturas para as janelas, e empregarem um material muito mais
leve e frágil: o vidro, possibilitando o jogo de luzes e o aproveitamento da paisagem externa.
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contribui para evidenciá-lo na paisagem urbana. As janelas destacam-se pelo parapeito
alto, rasgado até o teto, alternando a utilização do concreto armado, possibilitando,
com isso, a utilização de vãos maiores. As coberturas são revestidas de telha de
fibrocimento, usada como proteção das lajes, escondidas atrás das platibandas. Nas
lajes do piso e nas coberturas, observa-se também a utilização do concreto armado.
FIGURA 37 - FACHADA DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

FONTE: Arquivo Público do Paraná

O prédio, chamado de edifício principal, divide-se em cinco pavimentos e um
subsolo. No primeiro pavimento, situava-se a entrada principal, a tesouraria e a
secretaria com sala de espera, uma inspetoria geral, o gabinete médico, uma sala para
dentista, sanitários, cantina, o hall, dois elevadores, o pátio coberto, o teatro e outros
ambientes complementares.
No segundo pavimento, localiza-se um terraço, a diretoria geral, uma sala de
professores, gabinetes para professores e salas para atividades pedagógicas específicas
(física, química, geografia, história). Descendo para a parte inferior do pavimento,
encontra-se uma cabine para operação cinematográfica, sanitários e dezesseis salas de
aula. No terceiro pavimento, mais uma sala para professores, sanitários, salas de
desenho e música, biblioteca, laboratórios, anfiteatro e outras dezesseis salas de aula.
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No quarto pavimento, há uma varanda, uma sala de professores, gabinetes, sanitários,
salão nobre e anfiteatro, além de mais dezesseis salas de aula. No quinto pavimento, há
varanda com terraço, uma casa de máquinas, depósitos e um gabinete para
professores.92
Em revista publicada pelo próprio colégio, descreviam-se os equipamentos e as
salas complementares que estavam em construção e, por fim, com entusiasmo,
concluía-se:
É caso de perguntar aos leitores: Chega?
Chega mesmo, mas ainda tem muito mais. Devemos acrescentar o sub-solo, (...). Trata-se de
um perfeito abrigo anti-aéreo, elaborado sob todas as exigências modernas. Amplo, com
ótimas instalações, fácil acesso, sólido e seguro, podemos garantir que atenderá in-totum as
finalidades a que se destina. Repetimos é invulgar e notável. (CEP, jun. 1945, p. 3)

Realmente, a finalidade da sua construção era enfrentar a evolução tecnológica
que estava por vir. Não há fontes para confirmar a afirmação do abrigo antiaéreo no
subsolo; entretanto, pelo fato de sua construção e planejamento terem sido realizados
num momento de pós-guerra, essas discussões estavam presentes ou era mesmo
imaginado que essa seria uma das funções do subsolo. Mas a real finalidade daquele
espaço foi a construção de uma subestação de eletricidade, que fornecia energia para
todo o prédio, possibilitando a autonomia de luz e aquecimento.
Construído em duas alas simétricas, o prédio divide-se em uma ala masculina e
outra feminina, interligada por corredores, e também possui dois elevadores e
escadarias de acesso aos pavimentos, uma em cada lado. As salas de aula foram
implantadas obedecendo à solução bilateral, ou seja, foram distribuídas em ambos os
lados do corredor de circulação. As salas de diretoria, secretaria, da inspetoria do
ensino, assim como os gabinetes médicos e odontológicos, ficaram na ala da frente.
Todos os ambientes têm dimensões proporcionais e ventilação adequada. As entradas
para os alunos situavam-se nas laterais e a entrada principal era destinada apenas aos
professores e aos pais. Nessa entrada, avistam-se escadarias imponentes, que dão um

92 O Relatório dos Serviços de Inspeção do Colégio Estadual do Paraná, apresentado em 1953 ao
diretor da Divisão de Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura, descreve detalhadamente o prédio
(cf. originais do Arquivo Público do Paraná).
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ar de grandiosidade para a obra. O hall, com pé-direito duplo, é decorado com
materiais nobres no piso, dando continuidade ao aspecto de grandeza e imponências.93
O controle da entrada de pessoal no edifício demonstra a função e a importância
dadas àquele local

cada pessoa tem um tratamento diferenciado. A instituição via e

tratava, tanto os professores quanto os pais como superiores aos alunos. Portanto, a
entrada principal tinha uma arquitetura privilegiada, capaz de controlar e hierarquizar
os espaços. Para Zevi, a arquitetura age de uma maneira que pode dominar e controlar
os que entram em um determinado espaço (ZEVI, 2000, p. 186).
O pavimento térreo, em forma de U, abriga locais destinados às salas para as
atividades administrativas, enquanto que nos andares superiores concentram-se
ambientes para as atividades de ensino. A boa distribuição dos ambientes facilitou o
controle da circulação de pessoas. A figura 38, abaixo, representa a planta do primeiro
pavimento do edifício principal, no qual localizam-se algumas salas de aula e o
auditório.
FIGURA 38 - PLANTA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
1. ÁREA EXTERNA
2. DIRETORIA
3. SALA PROFESSORES
4. CIRCULAÇÃO
5. ESCADA
6. SALA DE AULA
7. BANHEIRO
8. SALA AUDIOVISUAL
9. LABORATÓRIO DE FÍSICA
10. AUDITÓRIO
11. PALCO

FONTE: Arquivo Público do Paraná

93 O prédio possui três entradas grandes centrais e oito entradas secundarias.
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Ainda há uma serie de preocupações com a higiene em todo o projeto desse
prédio escolar. Os ambientes foram organizados de forma a atender a esse fim

nos

programas de edificação, há ambulatórios médicos, gabinetes dentários, vestiários
masculinos e femininos. No entanto, as inovações desses programas nos novos prédios
não se resumiam somente à higienização dos alunos. A nova perspectiva da educação
também considerava salas de leitura, que integravam os projetos dos colégios
considerados mais modernos, bem como o auditório para atividades culturais,
permitindo, assim, grandes eventos musicais e teatrais, e os ginásios esportivos. A
inclusão desses ambientes nos novos programas indica uma certa revisão crítica do que
se realizou em termos de construções escolares. Assim, iniciou-se uma grande
investida na criação de meios específicos para a realização das atividades propostas
nos novos programas pedagógicos. Essas influências eram discussões já realizadas nos
grandes centros, trazidas do Rio de Janeiro e de São Paulo, locais onde a empresa que
construiu o Colégio Estadual do Paraná também projetou outros edifícios. Portanto,
vieram com outras bagagens para a construção.
Nos projetos originais do colégio, encontra-se um estudo detalhado de todas as
salas, prevendo espaços femininos e masculinos, entretanto com as mesmas
características. As dimensões das salas eram de 54 m², cada uma comportava trinta e
cinco alunos, o mobiliário básico dessas salas eram as mesas com cadeiras unidas,
limitando o movimento do aluno, além de um armário, mesa e cadeira para o professor
e dois quadros-negros, um deles posicionado atrás da mesa do professor e outro na
parede, em frente às janelas. A iluminação e a ventilação foram privilegiadas na
execução do projeto; contratou-se outra empresa para o cálculo de iluminação, a
Empresa Brasileira de Engenharia, que realizou o estudo de todas as salas (ARQUIVO
PÚBLICO, 1950).
Com a reforma do ensino secundário, segundo Schwartzman, a preocupação da
Reforma Capanema era a de possuir conteúdos essencialmente humanísticos, que
estariam sujeitos a procedimentos bastante rígidos de controle e qualidade, pois ele
dava acesso à universidade (SCHWARTZMAN et al., 1984, p. 185). Quanto às
disciplinas, havia uma ênfase no ensino de línguas estrangeiras, além da
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obrigatoriedade do português, francês e latim. Além dessas disciplinas, havia o ensino
de matemática, geografia, história, desenho, física, química e história natural.
As disciplinas que exigiam laboratórios eram ministradas em salas especiais,94
que estavam distribuídas pelos quatro pavimentos e que foram cuidadosamente
projetadas e diferenciavam-se, pelo tamanho e pelo mobiliário, das salas de aula
normais. Como exemplo, há a sala de química, figura 39, projetada em uma área de 84
m², com lugar para trinta alunos por aula e, equipada com mobiliário diferenciado,
armários para guardar os equipamentos, mesas com instalação hidráulica, tanto de
professores quanto de alunos, para a execução de experiências. A foto a seguir, da
época da inauguração do colégio, refere-se ao laboratório de química:
FIGURA 39 - SALA DE QUÍMICA-1950

FONTE: Acervo de Ernani Costa Straube

94 Na Carta para Construções Escolares , realizada pela comissão de construções escolares
da União Internacional de Arquitetos, em 1958, insistiam nas classes para ensino especializado, que
deveriam corresponder as necessidades pedagógicas peculiares ao ensino; considerando-se que se
torna indispensável a iniciação prática como complementação do ensino teórico (REVISTA
BRASILEIRA DE ESTUDOS..., 1996, p. 375). Ainda complementavam que as salas deveriam ser
amplas e o número de alunos limitado.
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O currículo determinou os tipos de salas especiais existentes; além dos
laboratórios de química, de física e de biologia, as salas de desenho e de geografia
foram projetadas em ambientes diferentes. Cada uma delas previa equipamentos e
materiais específicos para cada disciplina. A dimensão, a ventilação e a iluminação
foram cuidadosamente projetadas para cada sala.95
Uma sala interessante foi a destinada às aulas de música. Além de instrumentos,
como o piano, havia ainda os aparelhos de som, armários para guardar as coleções de
discos e outros instrumentos de percussão. A prática de canto era famosa no colégio e
o coral , organizado pelos alunos, tinha especial importância na comunidade, pois
foi, por muito tempo, um dos maiores corais do Paraná. A foto a seguir mostra o
espaço destinado às aulas de música:
FIGURA 40 - SALA DE MÚSICA - 1950

FONTE: Acervo de Ernani Costa Straube

A biblioteca destaca-se não só pela importância dada à leitura, mas pelo seu
tamanho a construção foi de 383,76 m² de área e dividida em duas partes, uma seção
para alunos e outra para professores. Os armários para guardar os materiais e as
estantes para livros estavam em um lado e os gabinetes de leitura no outro.96

95 Outras salas de aula são apresentadas no caderno icnográfico.
96 Ainda hoje se mantém o mesmo mobiliário.
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Diferentemente dos simples grupos escolares, com dimensões mínimas para a
biblioteca, essa instituição não economizou espaço, além de oferecer um rico acervo
bibliográfico.
FIGURA 41 - VISTA PARCIAL DA BIBLIOTECA - 1950

FONTE: Acervo de Ernani Costa Straube

O incentivo à leitura, divulgado nas propostas de novas práticas escolares, em
especial na Escola Nova (VIDAL, 2000, p. 507), teve com a biblioteca implantação
obrigatória no Ensino Secundário e recebeu grande destaque. Um espaço adequado,
boa iluminação, além de mobiliário pensado e projetado para a leitura e um acervo de
mais de 10.000 livros na época, facilitavam o acesso de professores e de alunos.
Na continuidade dos ambientes especiais, foi projetado o auditório, um local
suntuoso e bem equipado. O mobiliário era revestido com um material que facilitava a
acústica do ambiente. Tinha capacidade para 500 pessoas, além de um palco
inteiramente equipado, com vestiários e equipamento de um pequeno teatro. Esses
investimentos nos equipamentos e nos ambientes parecem, à primeira vista,
exagerados se considerados apenas para as necessidades escolares, mas a comunidade
também utilizava esse espaço.
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FIGURA 42 - VISTA PARCIAL DO AUDITÓRIO - 1950

FONTE: Acervo de Ernani Costa Straube

Já a área esportiva foi o grande destaque no complexo do colégio. Sua
composição teve um ginásio de dois andares, um campo de futebol oficial, uma pista
de atletismo olímpica, duas canchas de vôlei, duas canchas de basquete, duas caixas de
salto em distância, duas caixas de salto com vara, além de arquibancadas. As
instalações sanitárias localizavam-se abaixo delas. Completam as instalações
destinadas ao departamento de educação física do colégio mais duas piscinas, uma
olímpica e outra de iniciantes, além dos vestiários masculino e feminino.
O edifício destinado ao Departamento de Educação Física tem dois andares,
divididos entre área feminina e área masculina, e é equipado com ginásio para práticas
de ginástica em dias de chuva, sanitários, chuveiros, e salas; no segundo andar, há
salas de professores, gabinete médico e salas para depósito.
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FIGURA 43 - VISTA DO GINÁSIO COBERTO

FONTE: Acervo de Ernani Costa Straube

Para SCHWARTZMAN (1984, p. 189), a educação secundária deveria investir, de
acordo com Capanema, no desenvolvimento de habilidades e na mentalidade de uma
educação para os jovens que fariam parte do grande

exército de trabalhadores

necessário à utilização da riqueza potencial da nação . Ainda para o autor, essa
educação deveria prestar, antes de tudo, um serviço à nação, realidade moral, política
e econômica a ser construída e nada melhor do que edificar um espaço que, antes de
mais nada, pudesse disciplinar e treinar o aluno como um exército. Esse local de
treinamento foi projetado e destacou-se no Complexo do Colégio Estadual.
A imensa área destinada às práticas de diversas modalidades de esportes
possibilitou que o Colégio Estadual do Paraná se tornasse um referencial nos
campeonatos esportivos realizados na cidade e no estado. Devido à estrutura
privilegiada, nas comemorações do centenário da emancipação política do estado
(1953), o colégio sediou vários eventos; dentre eles, as Olimpíadas do Centenário, que
possibilitaram a participação de atletas de diversos municípios do Paraná. Na figura
44, pode-se verificar todo o complexo escolar e a área esportiva.
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FIGURA 44 - PLANTA DE SITUAÇÃO DO COMPLEXO DO COLÉGIO ESTADUAL DO
PARANÁ (1950)

FONTE: Arquivo Público do Paraná
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Na figura 45, visualiza-se todo o complexo do Colégio Estadual do Paraná e seu
entorno

um importante terreno que estava próximo ao centro e ao Passeio Público,

parque de destaque na época. À direita, foi edificada a Casa do Estudante, apoio para a
Universidade Federal do Paraná.
FIGURA 45 - TOMADA AÉREA DA REGIÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O COMPLEXO DO
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ (1966)

FONTE: Acervo da Fundepar

A reforma do ensino secundário de 1942 foi, para SCHWARTZMAN (1984),
caracterizada pela intenção de consolidar a escola secundária como principal
instituição educacional e, por meio dela, formar novas mentalidades, criar uma cultura
nacional comum e disciplinar as gerações para garantir a continuidade de prática.
Esperava-se ainda produzir uma nova elite para o país. Uma elite católica,
principalmente masculina, de formação clássica e disciplina militar (SCHWARTZMAN,
1984, p. 202). Uma educação para poucos e apenas os que conseguissem atingir o
ápice da educação chegariam à universidade.
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Pode-se afirmar que a instalação dessa instituição foi única em Curitiba até
hoje, construída com toda a imponência e grandiosidade. Entretanto, embora
construída para servir de exemplo, não chegou a atingir as demais construções
escolares realizadas no Paraná.
Em discurso de solenidade quando da inauguração do prédio, o secretário da
Educação e da Cultura, o professor Erasmo Pilotto, declarou que:
Se esta obra é monumental em seu tamanho, não é, contudo, um luxo em nossa organização,
mas a satisfação de uma necessidade. Corresponde a uma solicitação imediata de realidade
que é o Paraná de hoje. Estamos praticamente ocupando já toda esta obra, é antes a satisfação
de uma necessidade. (ESCOLA..., 1950)

Tinha-se, finalmente, uma obra em que, tanto os educadores e os governantes
quanto os moradores da cidade, ao se depararem com sua imponência, deveriam
orgulhar-se. Nas notícias dos jornais da época, o comentário era de que a obra
representou um marco na sua inauguração. Os jornais curitibanos saudavam o
monumento de estilo modernista como o maior colégio da América do Sul . A
solenidade de inauguração contou com a presença do presidente da República, Eurico
Gaspar Dutra, no dia 29 de março de 1950, no dia em que a cidade de Curitiba
comemorava seu 250.º aniversário. O jornal O Dia declarava com entusiasmo:
Não podemos aqui dar senão uma ligeira idéia do que seja esta notável obra. E só mesmo
visitando todas as dependências do estabelecimento de ensino que se poderá ter uma visão
completa de sua grandiosidade.
Com capacidade para 600 alunos, possui o Colégio 48 salas de aula, construídas dentro dos
mais rigorosos requisitos higiênicos e pedagógicos, 48 salas de administração, 21 salas de
professores e alunos, 7 gabinetes médico-dentário, dotados do que há de mais moderno em
matéria de aparelhos odontológicos, 2 laboratórios de Física e Química, dotados de água
corrente, oxigênio e hidrogênio, aparelhos de rarefação de ar, 3 anfiteatros espaçosos, 2
ginásios de esporte, 1 grande salão de festas, biblioteca, piscina de dimensão olímpica, 1
pequena piscina, teatro com lotação para 1050 pessoas, praça de esportes para futebol,
voleibol, basquetebol (...) Todos as salas, gabinetes, teatros e salões são dotados de
mobiliários finos e artisticamente confeccionados pela Companhia Industrial de Móveis. (A
Companhia Industrial de Móveis mobiliou o Colégio Estadual do Paraná. O Dia, 1950)

Outros jornais locais destacaram a inauguração do colégio e a grandiosidade de
sua arquitetura. A imponência do edifício foi somada à história do Colégio Estadual na
educação paranaense com ufanismo ao ser designado como portentoso educandário,
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como palácio de ensino, orgulho do Paraná, até chamado de casa fenomenal onde as
utilidades da educação estão presentes, para oferecer homens probos, inteligentes se
bem formados mental e fisicamente ao Paraná, ao Brasil e ao mundo (O MAIOR...,
1950).
A excelência da sua edificação ficou clara, assim como a importância dada ao
ensino secundário com relação ao ensino primário. Os grupos escolares da década de
1940 atendiam à educação popular e o ensino secundário a uma elite

mesmo sendo

uma instituição pública, o aluno deveria passar por vários exames para ingressar na
escola, o que criava dificuldades para aqueles menos providos de estudo, que eram a
maioria na época. Uma educação para uma elite com uma escola exemplar tornou-se o
símbolo da educação secundária na década de 1950 no Paraná.
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CONCLUSÃO

Com a finalidade de apresentar um breve relato sobre a arquitetura escolar e a
paisagem urbana da cidade de Curitiba, procurou-se demonstrar inevitável relação da
instalação das escolas com os projetos mais amplos da sociedade na qual estavam
inseridas. De fato, a sociedade curitibana transformou-se com o crescimento da
população e, sobretudo, por meio das mudanças urbanas que se intensificaram na
cidade na década de 1940. Essas mudanças foram decisivas para implantação de novos
projetos escolares.
Pode-se afirmar que, a materialização de um espaço de poder do Estado, devido
à luta por um lugar no cenário nacional, fortaleceu Curitiba como promissora capital,
portanto seus habitantes deveriam se orgulhar da cidade e de seus governantes. Com as
festas das comemorações do centenário de emancipação política do estado, em 1953,
foi estratégico mostrar ao Brasil e aos brasileiros como o Estado tornou-se
independente . Essas medidas apóiam-se, em seu conjunto, na noção de um governo
racional, de um governo, que através de um discurso entusiasta, ufanista e otimista,
pretendia-se moderno e democrático.
No primeiro capítulo da pesquisa foi possível observar que as escolas
instaladas, tanto pedagogicamente quanto arquitetonicamente, sofreram influências e
mudanças baseadas nos discursos e projetos políticos dos governos do período
histórico estudado. Na sua origem, os grupos escolares eram arquitetonicamente
imponentes, objeto de grande atenção dos projetos republicanos, ainda que atendessem
a uma parcela muito restrita da população. Os processos de mudanças urbanas e
econômicas somados ao crescimento demográfico impuseram a necessidade
quantitativa de escolas, com características mais funcionais, baratas e com arquitetura
simples.
Estes projetos foram organizados no momento em que se pensava no
planejamento urbano de Curitiba, 1943, que priorizou e organizou a malha rodoviária
da cidade. Além disso, outros acontecimentos políticos importantes estavam voltados
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para os preparativos da festa, que seria comemorado no ano de 1953. Esses fatos
influenciaram os novos projetos construtivos, pois fariam parte dos presentes que o
Estado e a Capital ganharia para o evento.
Todas as obras tiveram sua idealização influenciadas e espelhadas em
construções escolares já edificadas nos grandes centros do Brasil, experimentaram no
estado novos métodos construtivos para atender as práticas pedagógicas, originadas
pelos novos hábitos sociais que também provocaram mudanças na rotina e cultura
escolar. Estas mudanças foram incentivas pelo desejo dos governantes em libertar o
Paraná de seu confinamento provinciano .
O governo que se consolidava construiu uma visão de prosperidade e riqueza,
destacando-se como um estado em desenvolvimento. Essa dinâmica transformou
Curitiba em um canteiro de obras, pois além de edifícios habitacionais, outras
edificações públicas foram construídas como: Biblioteca Pública, Teatro Guaíra, o
Hospital de Clínicas e o Complexo do Centro Cívico. Essas obras consolidaram o
discurso ufanistas, pois os cidadãos deveriam respeitar a grandeza e o poder da
administração pública na organização da capital e do Estado.
Reiterando, foi possível entender que os argumentos vigentes estavam pautados
na intenção de alavancar o Estado para a prosperidade econômica e tecnológica. Ao
mesmo tempo Curitiba precisava destacar-se no cenário como capital desenvolvida,
em um período que se caracterizou pelo crescimento populacional, conseqüência da
urbanização e imigração da população para as cidades.
No segundo capítulo apresentou-se o projeto de urbanização da cidade de
Curitiba e o da arquitetura escolar, procurou-se verificar as possíveis aproximações
com os discursos de modernidade dos governantes. Observou-se que as propostas
idealizadas não atenderam à maioria da população escolarizável do Paraná. Por outro
lado, as atividades pedagógicas básicas, necessárias ao desenvolvimento de uma
escola, foi marcada pela definitiva desvinculação das casas alugadas, emprestadas ou
adaptadas, para as escolas ocuparem locais mais apropriados para desenvolver suas
atividades educativas, trata-se de edificar prédios exclusivamente para o fins escolares.
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Paralelo a essas medidas promoveu-se um novo plano urbanístico, baseado nas
teorias de Alfred Agache, arquiteto francês. Além do conjunto de repartições públicas,
uma ampla malha rodoviária cortou a cidade em três grandes perimetrais, marcando
uma nova paisagem e uma nova reestruração do espaço, portanto a população urbana
incorporou novos valores e conceitos, ou seja, uma nova cultura espacial.
A idéia de impor, mediante o planejamento urbano, limitações à propriedade
individual, por meio de divisões dos bairros e lotes em zonas ou distritos, e as
inúmeras desapropriações de terrenos para construções de obras públicas,
influenciaram o planejamento de implantação das escolas. Portanto, os projetos
escolares, a partir de então, não escaparam do controle do estado e, assim, como toda
obra estatal faziam parte da política de construções do estado. É possível afirmar que a
intenção era implantar as escolas em locais onde a densidade populacional estivesse
aumentando e, por isso, escolas mais imponentes e de grande porte foram construídas
em bairros centrais, para que pudessem ser vistas por toda a população. Esse critério
de implantação foi corriqueiro em Curitiba nas décadas de 1940 e 1950.
Entretanto, é impossível não distinguir, na paisagem da cidade, um edifício
imponente, especialmente onde localizavam-se o Grupo Escolar Tiradentes, o Grupo
Escolar Lysímaco Ferreira da Costa e o Colégio Estadual do Paraná. Não por acaso,
essas eram consideradas regiões nobres e os edifícios marcaram tanto no destaque das
suas linhas arquitetônicas quanto na sua localização. Além disso, os terrenos foram
estrategicamente escolhidos e os projetos diferenciados dos demais. Pode-se concluir
que a elite se beneficiou com as instalações das escolas mais modernas, pois ficavam
geralmente próximas de suas casas.
No terceiro capítulo, concluímos que a maioria dos grupos escolares
implantados no período tinham uma padronização das plantas, chamados de plantastipo de um e dois pavimentos. Estas implantações incorporaram ambientes específicos
como gabinetes dentários e médicos, laboratórios, biblioteca, auditório e o museu
escolar. Pode-se considerar um ineditismo na maioria dos projetos escolares, no
Paraná.
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Porém, não efetivou-se uma completa mudança de modelos de construção, se
comparado aos já consolidados em São Paulo e Rio de Janeiro, mas um
aprofundamento e consolidação de ambientes e de localização de escolas. As salas
especiais foram construídas, em sua grande maioria, na cidade de Curitiba e em
algumas cidades maiores no interior do Paraná. Estes formaram a base e o ponto de
partida para a transformação dos grupos escolares e a sua democratização no estado do
Paraná, a partir dos anos de 1940 e 1950.
A nova padronização construtiva passou, também, a marcar as contrações nas
fachadas das escolas, estes basearam-se no estilo neocolonial, em algumas obras, de
forma bastante simplificada.
As diferenças das obras pontuais, como o Grupo Escolar Lysimaco Ferreira da
Costa e Grupo Escolar Tiradentes, se caracterizaram pelo estilo arquitetônico, que
agradaram aos governadores e intelectuais da época, principalmente, ao governador
Moysés Lupion, que defendeu o estilo neocolonial nas escolas, para o governador
Bento Munhoz da Rocha Netto, o uso da arquitetura moderna nas construções foi a
principal característica das obras de seu governo.
Assim, é possível afirmar que a arquitetura e a configuração da maioria dos
prédios escolares em Curitiba, nas décadas de 1940 e 1950, acompanharam até certo
ponto o discurso de progresso e modernidade, corrente e tão valorizado pelos
governadores. Pois, somente o Colégio Estadual do Paraná valorizou e, pode-se dizer,
evidenciou-se como um símbolo do progresso educacional na cidade de Curitiba, no
qual é até hoje, motivo de orgulho dos alunos, dos professores e da população
paranaense em geral, uma escola em que a elite curitibana deste período usufruiu.
Enfim, na cidade de Curitiba os investimentos de maior destaque educacional
destinaram-se ao do Colégio Estadual do Paraná, no período Lupion, e ao Grupo
Escolar Tiradentes, no período de Munhoz da Rocha. No entanto, não supriram as
necessidades culturais de um estado em desenvolvimento, ou que pretendia
desenvolver-se industrialmente, e tampouco

contribuiu

para democratização da

escola pública e gratuita, tão proclamada pela república brasileira.
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Por fim, apesar de todo o discurso de modernização e progresso na área de
educação, estes projetos arquitetônicos, mais do que romper com os pensamentos
influenciados pelo período republicano, verificou-se na verdade uma continuidade das
antigas propostas de edificações imponentes. O que de fato torna-se singular e novo é
a solidificação dos grupos escolares, com a implantação em locais apropriados, por
toda a cidade de Curitiba, nas décadas de 1940-1950.

159

FONTES
A COMPANHIA Industrial de Móveis mobiliou o Colégio Estadual do Paraná. O Dia,
Curitiba, 1950.
A DIVULGAÇÃO. Curitiba: Graficart, maio 1950.
A DIVULGAÇÃO. Curitiba: Graficart, maio 1954.
A DIVULGAÇÃO. Curitiba: Graficart, nov./dez. 1947. p. 7.
ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Relatório do Colégio Estadual do Paraná.
Curitiba, 1947.
ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Relatório dos Serviços de Inspeção do Colégio
Estadual do Paraná. Curitiba, 1953.
ATA DATADA DE 1892. Curitiba: Congresso Legislativo do Paraná, 1892.
AZEVEDO, F. Novos caminhos e novos fins: a nova política da educação no Brasil.
Bibliotheca Pedagógica Brasileira. São Paulo: Ed. Companhia Editora Nacional, 1931.
v. 1. (Serie IV Actualidades Pedagógicas).
BOLETIM DA CÂMARA DE EXPANSÃO ECONÔMICA DO PARANÁ. Curitiba,
ano 2, n. 3, 1953.
BOLETIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO
PARANÁ. Curitiba, ano 3, n. 12, maio/dez. 1953.
BOLETIM PMC. Curitiba, p. 43, mar./abr. 1942.
CÓDIGO DE POSTURAS E OBRAS, 1953.
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Órgão dos estudantes dos cursos ginasial e
colegial. Curitiba, ano 7, n. 35, jun. 1945.
CONDENADO pela técnica o prédio construído para instalação do Grupo Escolar
Tiradentes. Gazeta do Povo, Curitiba, 10 ago. 1956b.
CONTESTAÇÃO ao laudo da Comissão Instituída pela CEOC para dar parecer sobre
o cálculo e estrutura do Grupo Escolar Tiradentes. Curitiba, 6. set. 1954. Parecer
Técnico.
CURITYBA. Posturas da Câmara Municipal de Curityba decretadas pela Câmara
Municipal em Sessão de 22 de novembro de 1895. Curityba: Typ. Lith. Curitybana,
1897.
CURITIBA. Leis, Decretos da Câmara Municipal de Curitiba 1897 a 1906. Curitiba,
Typ. d´A República, 1910.
CURITIBA. Código de posturas e obras. Lei Municipal n.º 699, de 16 de julho de
1953. Curitiba, 1953.
DIÁRIO DA TARDE. Curitiba 18 abr. 1943.
DIÁRIO DA TARDE. Curitiba 31 ago. 1940.
DIÁRIO DA TARDE. Curitiba, 10 out. 1962.

160

DIÁRIO DA TARDE. Curitiba, 14 set. 1943.
DIÁRIO DA TARDE. Curitiba, 18 abr. 1943.
DIÁRIO DA TARDE. Curitiba, 25 out. 1941.
DIÁRIO DA TARDE. Curitiba, 31 out. 1940.
DIÁRIO DA TARDE. Curitiba, 8 out. 1943.
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. Curitiba, 01 abr. 1943.
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. Curitiba, 04 fev. 1946.
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. Curitiba, 10 maio 1949.
DIÁRIO OFICIAL. Curitiba, 10 fev. 1919.
DIÁRIO OFICIAL. Curitiba, 10 maio 1941.
DIÁRIO OFICIAL. Curitiba, 12 jan. 1942.
DIÁRIO OFICIAL. Curitiba, 29 jan. 1919.
ESCOLA que parece um símbolo. Gazeta do Povo, Curitiba, 31 mar. 1950.
ESTADO DO PARANÁ. II Grande Exposição Internacional de Curitiba. Curitiba:
Governo do Estado do Paraná/Prefeitura de Curitiba, 1943.
ESTADO DO PARANÁ. Leis, Decretos e Regulamentos de 1892. Curityba: Typ. d A
Republica, 1929.
ESTADO DO PARANÁ. O Paraná no Centenário. Curitiba: Governo do Estado do
Paraná, 1953.
GAZETA DO POVO. Curitiba, 05 dez. 1946.
GAZETA DO POVO. Curitiba, 14 out. 1951.
GRUPO Escolar ou Parque de diversões. O Dia, Curitiba, 30 maio1952.
GRANDIOSO plano de urbanização para Curitiba. Diário da Tarde. Curitiba 25 out.
1941.
GUIA Turístico Rodoviário do Estado do Paraná. Elaborado em comemoração à
passagem do primeiro decênio de administração do Interventor Federal Sr. Manoel
Ribas. Curitiba: Secretaria de Obras Públicas, Viação e Agricultura, jan. 1942.
HISTÓRICO da Escola Tiradentes. Curitiba: Arquivo do Colégio Tiradentes, 1955.
Mimeog.
IBGE/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA. Sinopse Estatística do
Município de Curitiba. Curitiba: IBGE, 1945.
IBGE/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA. Sinopse Estatística do
Município de Curitiba. Curitiba: IBGE, 1950.
ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA. Edição Comemorativa do Centenário da Emancipação
Política do Paraná, 1853-1953. Curitiba, 1953.
ILUSTRAÇÃO PARANAENSE. Curitiba, mar. 1931.
IPPUC. Memória da Curitiba Urbana. Curitiba, 1992.
IPPUC. Uma experiência em planejamento urbano. Curitiba, 1975.

161

LEI ORGÂNICA DO ENSINO SECUNDÁRIO. Decreto Lei n.º 4.244, de 9 de abril
de 1942.
LUPION, Moysés. A concretização do plano de obras do Governador Moysés Lupion,
1947-1950. Curitiba, 1951.
LUPION, Moysés. Plataforma de Governo. Curitiba, 1947.
O DIA. Curitiba, 24 out. 1943.
O DIA. Curitiba, 01 out. 1943.
O DIA. Curitiba, 08 out. 1943.
O MAIOR colégio da América do Sul. Gazeta do Povo, Curitiba, 1950.
PANORAMA pedagogico. Ilustração Brasileira. Edição Comemorativa do
Centenário da Emancipação Política do Paraná 1853-1953, Curitiba, 1953.
PARANÁ brotinho de cem anos. O Cruzeiro, Curitiba, v. 26, n. 14, p. 50-55, 16 jan.
1952.
PARANÁ. Leis, Decretos, Regulamentos do Estado do Paraná. Curityba:
Typographia d A República, 1901.
_____. Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa do Estado por ocasião da
abertura da Sessão Legislativa de 1948 pelo Senhor Moysés Lupion, governador do
Paraná. Curitiba, 1948.
_____. Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa do Estado por ocasião da
abertura da Sessão Legislativa de 1949 pelo Senhor Moysés Lupion, governador do
Paraná. Curitiba, 1949.
_____. Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa do estado por ocasião da
abertura da Sessão Legislativa de 1950 pelo senhor Moysés Lupion governador do
Paraná. Curitiba, 1950.
_____. Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa por ocasião da abertura da
1ª Sessão Ordinária da 2ª Legislatura pelo senhor Bento Munhoz da Rocha Netto,
governador do Paraná. Curitiba, 1952.
_____. Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa por ocasião da abertura da
1ª Sessão Ordinária da 2ª Legislatura pelo senhor Bento Munhoz da Rocha Netto,
governador do Paraná. Curitiba, 1954.
_____. Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa por ocasião da abertura da
1ª Sessão Ordinária da 2ª Legislatura pelo senhor Bento Munhoz da Rocha Netto,
governador do Paraná. Curitiba,1956.
_____. Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa por ocasião da abertura da
1ª Sessão Ordinária da 2ª Legislatura pelo senhor Bento Munhoz da Rocha Netto,
governador do Paraná. Curitiba, 1951.
_____. Relatório apresentado ao Sr. Getúlio Vargas, presidente da República, pelo
senhor Manoel Ribas, interventor do Paraná. Curitiba, 1936.
_____. Relatório apresentado ao Sr. Getúlio Vargas, presidente da República, pelo
senhor Manoel Ribas, interventor do Paraná. Curitiba, 1937.

162

_____. Relatório apresentado pelo Diretor geral de Instrução Pública do Estado
Victor Ferreira do Amaral e Silva ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução
Pública. Curitiba, 1903.
_____. Relatório do Presidente da Província do Paraná, o Conselheiro Zacarias de
Góes e Vasconcellos na Abertura da Assembléia Legislativa Provincial em 15 de julho
de 1854. Curityba, 1854.
PLANO de urbanização de Curitiba. Boletim PMC, ano 2, n. 12, nov./dez. 1943.
PRÉDIOS escolares de Curitiba. Cadastro fotográfico. Curitiba: SEEC, IPPUC,
Fundepar, jun. 1978.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. Ofício n. 12228. Curitiba, 9 de agosto de
1943.
QUAIS os responsáveis pela construção defeituosa do Grupo Tiradentes? Gazeta do
Povo, Curitiba, 30 nov. 1955.
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS. São Paulo, v. 46,
out./dez. 1966.
REVISTA JOAQUIM. Curitiba, v. 1, n. 6, nov. 1946.
ROCHA NETTO, B. M. Imprensa.Curitiba: Distribuidora Nacional de Livros, 1952.
SAINT-HILAIRE, A. Viagem a Curitiba e província de Santa Catarina. Belo
Horizonte: Itatiaia, 1995.
SÃO PAULO. Coleção de Leis promulgadas pela Assembléia Legislativa da
Província de São Paulo desde 1835 até 1875. São Paulo: Tipografia d Aurora
Paulistana, 1877.
STOCKLER, Heitor. Motivos da cidade. Diário da Tarde, Curitiba, 14 set. 1943.
TEATRO GUAÍRA. Quase cem anos de cultura artística. Curitiba, 1982. Mimeog.
UM PROBLEMA escolar de começo de ano. Gazeta do Povo, Curitiba, 04 fev. 1956a.
VARGAS vê o Paraná crescer. O Cruzeiro, Curitiba, ano 25, n. 19, p. 116-119, 21 fev.
1953.

IMAGENS
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