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Contextualização histórica do objeto de estudo 
A tipologia do edifício escolar resulta da dinâmica das contínuas 

transformações pedagógicas, que se adaptam a cada cultura, demandando distintos 
programas arquitetônicos e configurações espaciais capazes de acompanhar as 
transformações sociais ao longo do tempo. Além disso, compreende-se que o edifício 
escolar é um sistema complexo, que reflete sucessivos discursos sociais 
(econômicos, políticos e ideológicos). Assim, o processo histórico de modernização 
desses estabelecimentos é diretamente influenciado pela articulação entre a 
arquitetura, as políticas educacionais e a ação de seus respectivos agentes. 

Os edifícios educacionais fazem parte  da “Cultura Material Escolar”, um 
conceito que ganhou mais destaque na História da Educação nas últimas décadas. 
Segundo Souza (2007, p.170), a expressão ampliou seu significado, constituindo uma 
fonte de pesquisa e da memória educacional para os historiadores. Dessa forma, são 
considerados elementos da Cultura Material Escolar: as edificações, o mobiliário, os 
materiais didáticos, os recursos audiovisuais, etc. A autora defende que a 
modernização desses suportes materiais evidenciam a busca pela racionalização do 
ensino. Portanto, a partir da observação desses artefatos, a História da Educação 
descobriu novas problemáticas de pesquisa a serem investigadas. Sob esse viés, a  
arquitetura, a distribuição dos espaços e os aspectos simbólicos das edificações 
escolares tornaram-se artefatos importantes desse suporte material no processo das 
transformações pedagógicas. 

Nesse ínterim, o estudo da arquitetura de edifícios escolares abrange a 
análise de aspectos funcionais e simbólicos, a fim de realizar uma leitura coerente de 
seu papel na construção da história das sociedades. A esse respeito, Frago e 
Escolano (2001) destacam que o espaço-escola é uma criação cultural sujeita a 
mudanças históricas, que se emancipou do ambiente domiciliar e de outros lugares, 
regionalizando-se e, depois, incorporando espaços especializados para a instrução, 
incluindo anexos (pátios, átrios, bibliotecas, etc.) e subdividindo-se em salas de aula 
separadas por graus, ciclos e sexos. Para esses autores, a aceitação de um edifício 
construído especialmente para ser uma escola foi, historicamente, o resultado da 
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confluência de diversas forças ou tendências, quer fossem de caráter social ou mesmo 
profissional. 

Sobre esse processo histórico da origem da tipologia escolar, 
Kowaltowski (2011) resgata que as primeiras manifestações de construções 
destinadas à atividade de ensino remontam à Idade Média, na Europa, caracterizada 
pela tipologia escolar de sala única, que era muito comum em escolas do meio rural 
até o século XV. O espaço era ocupado por alunos de várias idades acompanhados 
de um professor. No século XVI, Comenius defendeu a divisão de salas de aula por 
idade, um padrão de organização escolar que foi depois consolidado pelos jesuítas 
no século XVII. Ainda no período medieval, surgiu a iniciativa precursora das escolas 
profissionais, por meio das corporações de ofícios, que promoviam o treinamento e a 
capacitação de jovens para habilidades específicas. A configuração arquitetônica 
desses ambientes de ensino nasceu nesse período, a partir dos monastérios como 
tipologia construtiva, que exerceram grande influência sobre as primeiras edificações 
escolares na Europa. 

No período moderno, a Revolução Industrial ocorrida na Europa 
demandou a ampliação de mão de obra qualificada para as atividades econômicas e 
produtivas, acarretando, assim, uma crescente formalização do ambiente de ensino. 
Nesse sentido, a “educação é apresentada como forma de dominação política e social 
e se discute a preocupação com o espaço de ensino, para que as normas sejam 
corretamente seguidas” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 64). Desse modo, o ensino 
profissional ganhou mais destaque dentro do sistema de produção capitalista, 
demandando uma organização mais formal e sistemática e estimulando a criação de 
escolas especializadas. 

No Brasil, a formação para o trabalho ocorreu desde o tempo da 
colonização, ao se considerar, dentre outros aspectos, a prática de aprendizagens 
laborais realizadas nas Casas de Fundição e de Moeda e nos Centros de 
Aprendizagem de Ofícios Artesanais da Marinha do Brasil, criados no Ciclo do Ouro. 
Posteriormente, durante o século XIX, a educação profissional registrou modelos de 
aprendizagem através dos ofícios manufatureiros com caráter mais assistencialista 
destinados à camada menos privilegiada da sociedade brasileira. Com a chegada da 
Família Real portuguesa, em 1808, D. João VI criou o Colégio das Fábricas, em 1809, 
que atendeu à educação de artistas e aprendizes vindos de Portugal. Durante o Brasil 
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Império (1822 a 1889), a Constituição de 1824 não priorizou a temática da educação 
profissional, porém houve a iniciativa da criação das Casas de Educandos Artífices 
em dez províncias entre 1840 e 1865 (BRASIL, 2009). 

A partir da Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, 
ocorreram transformações econômicas e sociais, nas quais os processos de produção 
migraram do método artesanal para o uso de máquinas, aprimorando as técnicas de 
trabalho e alterando sensivelmente as relações nas fábricas. Nesse contexto, a 
educação profissional de caráter público surgiu, oficialmente, no Brasil, através do 
decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909 (BRASIL, 1909a), no governo de Nilo 
Peçanha, por meio da criação de uma rede de Escolas de Aprendizes Artífices (EAAs), 
sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio 
(MAIC), com a instalação de dezenove escolas em várias unidades da Federação. 

Essas escolas visavam a atender os jovens que viviam à margem da 
sociedade, oferecendo ensino profissional, primário e gratuito, e contemplando uma 
estrutura de cinco oficinas de trabalho artesanal ou de mecânica, de acordo com a 
capacidade física do prédio e as atividades das indústrias locais. Porém, naquele 
momento, a economia do País era baseada na atividade rural e o processo de 
industrialização ainda era bem incipiente. Nas décadas seguintes, ocorreram 
sucessivas alterações nas políticas públicas educacionais e nas nomenclaturas das 
escolas da Rede Federal, promovendo modernizações em suas estruturas físicas. 
Vale ressaltar que, na fase inicial, foram utilizados edifícios preexistentes até que 
fossem disponibilizados recursos financeiros para a construção de sedes planejadas. 
No final da década de 1920 e 1930, surgiram as primeiras escolas projetadas com 
base em programas funcionais comuns, incluindo espaços administrativos e 
pedagógicos, que também visavam a atender os preceitos higiênicos estipulados em 
sua regulamentação.  

Em 1937, o presidente Getúlio Vargas implantou o regime autoritário 
denominado Estado Novo e as EAAs foram transformadas em Liceus Industriais. O 
ensino técnico deveria, assim, alavancar a economia, atendendo ao crescimento das 
indústrias e proporcionando a capacitação necessária para a classe trabalhadora. 
Nesse período, observa-se um investimento expressivo do poder público na 
modernização das unidades da Rede Federal de educação profissional, cujos projetos 
trouxeram inovações programáticas e estéticas, alterando suas tipologias funcionais 
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e formais. Para tanto, foi de fundamental importância a participação do Ministério da 
Educação e Saúde Pública (MESP), representado por Gustavo Capanema e pelos 
técnicos da Divisão de Ensino Industrial (DEI), que buscaram inspiração em modelos 
educacionais do exterior. Na década seguinte, em 1942, foram implantadas as Leis 
Orgânicas de Ensino, que realizaram uma profunda reforma no sistema educacional 
brasileiro, alterando a denominação dos Liceus Industriais para Escolas Industriais e 
Técnicas (EITs). 

A partir de 1959, as EITs passaram a ser denominadas de Escolas 
Técnicas Federais (ETFs), sendo transformadas em autarquias e conquistando 
autonomia pedagógica e administrativa. Já em 1961, a Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) permitiu que concluintes de cursos do ensino 
profissional pudessem ingressar no ensino superior. Nessa esteira de mudanças, as 
legislações educacionais das décadas seguintes promoveram crescimento do número 
de matrículas, maior diversidade dos cursos e ampliação do seu patrimônio 
construído. 

No caso da EAA do Ceará, a unidade ocupou cinco diferentes imóveis 
destinados a outros usos e que foram adaptados para a atividade escolar. Essas 
sucessivas transferências de endereço foram desencadeadas por alterações nas 
políticas públicas educacionais, além das intensas transformações urbanas ocorridas 
na primeira metade do século XX. Pretende-se, dessa maneira, resgatar a memória  
desse acervo construído, pois a arquitetura constitui uma importante base para a 
Cultura Material Escolar da instituição. 

Na sequência, o estudo se debruça sobre o projeto arquitetônico da 
primeira sede planejada da ETFCE, denominada na época de Escola Industrial de 
Fortaleza, desenvolvido sob a coordenação da Divisão de Obras do Ensino Industrial. 
Todavia, diante de questões administrativas e financeiras do Ministério da Educação, 
a obra, de linguagem modernista, foi entregue pela construtora de Emilio Hinko1 
somente no início de 1952, com capacidade para receber 800 alunos (ANDRADE, 
2017). A partir da inauguração dessa nova sede, localizada no bairro do Benfica, a 

 
1 Emilio Hinko (1901-2002) foi um arquiteto húngaro que atuou na elaboração de projetos e construções 
de edifícios emblemáticos de linguagem protomoderna em Fortaleza, na década de 1930-1940. Foi 
proprietário de uma construtora que tinha sede no Rio de Janeiro e atuava muito nas obras do Ministério 
da Educação, com participação na execução de ETFs em outras cidades brasileiras, como Salvador e 
Teresina. 
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Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE) recebeu diversas reformas e ampliações, 
alterando a espacialidade do conjunto arquitetônico, que serão verificadas dentro do 
recorte temporal desta pesquisa (1909-1999). Durante a sua trajetória educacional, a 
unidade do Ceará recebeu diferentes denominações, que estão listadas na linha do 
tempo da Figura 0.1 a seguir: 

Figura 0.1 – Linha do tempo das denominações da ETFCE. 

 
Fonte: produzido pela autora. 

O recorte espacial da pesquisa, para além de um panorama das escolas 
técnicas mais emblemáticas no Brasil, enfatiza as edificações ocupadas pela ETFCE 
em Fortaleza. Trata-se de um patrimônio qualitativamente expressivo no tempo e no 
espaço da existência da instituição, representando a relação entre arquitetura e 
educação profissional. 

Estado da arte  
No processo de construção do estado da arte sobre a arquitetura escolar 

no Brasil, observou-se que a maioria dos estudos se dedica a edifícios de ensino 
primário, secundário ou de campi universitários, não tendo sido localizados estudos 
específicos sobre edifícios de escolas de ensino técnico-profissional pertencentes à 
Rede Federal de Educação. Essa condição foi confirmada por Bencostta (2019), uma 
vez que, no seu artigo sobre a “Escrita da arquitetura escolar na Historiografia 
Brasileira”, até aquele ano, foram identificados poucos trabalhos que abordaram a 
temática da arquitetura de escolas profissionais. Como exemplos de pesquisas 
relacionadas a outros níveis de ensino, é válido citar: a tese de Castro (2010), acerca 
de edifícios escolares públicos do Paraná; a tese de Santiago (2011), sobre a 
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arquitetura de grupos escolares no Ceará; a tese de Mantellato (2018), a respeito de 
estudos tipológicos de escolas projetadas por Vilanova Artigas2, dentre outros. 

Os trabalhos encontrados com maior proximidade de conteúdo do foco 
do presente trabalho foram a dissertação de Candido (2019) e a tese de Braun (2015), 
ambas abordando a evolução histórica e política do IFCE, porém com objetivos mais 
relacionados à área da educação e alheios a questões do campo disciplinar de 
Arquitetura e Urbanismo. Considerando estudos que abordem edificações do ensino 
técnico, foram identificadas a tese de Ferraz (2008), que pesquisou sobre a arquitetura 
das escolas profissionais do Sistema “S” em São Paulo no período de 1950-1960; a 
dissertação de Caraponale (2009), que investigou a Escola Profissional Estadual de 
Franca em São Paulo (1924-1942); enquanto a dissertação de Izolan (2013) abordou 
o projeto do Instituto D. Escholastica Rosa, inaugurado em 1908 na cidade de Santos 
(SP). No contexto das investigações sobre a arquitetura de escolas dessa categoria 
fora do Brasil, destaca-se a dissertação de Carvalho (2013), que estuda as edificações 
públicas do ensino técnico em Portugal. 

Também foram identificadas teses e dissertações realizadas em 
diversas universidades do país que investigaram a história do Instituto Federal de 
Educação de diversas localidades, em abordagens diversas, exemplificadas nos 
trabalhos de Sousa (2015) sobre o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 
na tese de Candeia (2013) sobre o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), de Silva (2013) 
sobre o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e da dissertação de Estevo (2016) 
sobre o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), dentre outras. Contudo, nenhum deles 
se debruçou sobre a perspectiva arquitetônica, justificando a contribuição desta 
pesquisa. 

Justificativa e objetivos 
Considerando a importância da tipologia educacional na história da 

humanidade, o estudo das Escolas Técnicas Profissionais é pertinente na medida em 
que suas diretrizes pedagógicas introduziram, no campo da arquitetura escolar, novas 

 
2 Vilanova Artigas (1915-1985) Graduou-se engenheiro-arquiteto pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, tendo elaborado projetos de diversas obras educacionais e atuado como 
docente na FAU-USP.  



47   
particularidades programáticas, gerando novos esquemas tipológicos que se 
diferenciavam das soluções referentes às escolas de ensino secundário.  

Ademais, outra justificativa relevante para o desenvolvimento desta 
investigação se refere ao fato de a autora ter proximidade com a temática, uma vez 
que, atualmente, é professora do Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE), 
campus Itapipoca, associada à sua atuação pretérita como arquiteta no Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Ceará. Ambas as instituições 
possuem uma destacada atuação na história da educação profissional e tecnológica, 
sendo uma modalidade de ensino que possui importante função social no cenário 
educacional do nosso país. A escolha foi assim motivada pela afinidade com o tema 
e pela facilidade de acesso às fontes primárias e ao acervo documental. Dessa forma, 
optou-se por selecionar, como objeto de estudo, a arquitetura do ensino profissional 
da Rede Federal, considerando-se alguns estudos de caso no Brasil, com ênfase nos 
edifícios ocupados pela ETFCE, atual IFCE, campus Fortaleza.  

Alicerçada nessas justificativas, esta pesquisa tem como objetivo 
principal investigar, à luz de uma perspectiva histórico-crítica, a relação dialética 
entre as políticas públicas educacionais do ensino técnico-profissional e as 
transformações ocorridas nas tipologias arquitetônicas das ETFs, com ênfase na 
unidade do Ceará, considerando o recorte temporal de 1909 a 1999. 

Atentando para esse contexto e a relação da trajetória arquitetônica da 
ETFCE com o patrimônio construído de outras escolas técnicas da Rede Federal no 
restante do país, outras questões foram postas, a saber: quais as condicionantes 
político-sociais que promoveram a implantação e a consolidação das ETFs ao longo 
do tempo e, especificamente, no caso da ETFCE? Quais os principais agentes que 
contribuíram para o desenvolvimento das políticas públicas da educação profissional 
no Brasil e seus desdobramentos na transformação da arquitetura das ETFs? Quais 
os desafios para o resgate da memória da ETFCE, com base na documentação e na 
organização dos seus projetos? Quais as rupturas e as permanências verificadas, em 
perspectiva histórica, na tipologia arquitetônica da ETFCE em relação ao Brasil? 
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Assim, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 
 Investigar, a partir de uma periodização, as condicionantes 

político-sociais e históricas que promoveram a implantação e a 
consolidação das ETFs, comparadas à trajetória da ETFCE. 

 Identificar os agentes que contribuíram para o desenvolvimento das 
políticas públicas da educação profissional no Brasil e seus 
desdobramentos na transformação e na modernização do contexto 
arquitetônico das ETFs; 

 Sistematizar e documentar o acervo arquitetônico da ETFCE, através do 
levantamento de documentos, coleções iconográficas e informações 
técnicas, a fim de resgatar a memória da instituição; 

 Analisar as mutações tipológicas (rupturas e permanências) verificadas, 
historicamente, na arquitetura das ETFs no Brasil e na ETFCE. 

Metodologia  
O procedimento metodológico desta pesquisa possui um caráter 

exploratório/crítico, realizando inicialmente uma investigação histórica sobre os 
processos e os agentes que contribuíram para as transformações políticas e físicas 
na instituição, dentro do recorte temporal proposto, ocorrendo, paralelamente, uma 
análise empírica através de estudos de caso.  

A metodologia contempla os princípios da Nova História, originada a 
partir da “École des Annales”, que envolve uma multiplicidade de abordagens 
historiográficas, ampliando as diversidades de fontes consultadas, incluindo a História 
Oral, a iconografia e o próprio espaço pesquisado, além de promover a 
interdisciplinaridade das ciências sociais (BURKE, 1992). Nesse sentido, o processo 
metodológico está dividido em pressupostos teóricos e pressupostos práticos.  

Os pressupostos teóricos compreendem dois momentos. Inicialmente, é 
realizada uma pesquisa sobre o estado da arte da arquitetura escolar, com ênfase nas 
edificações da educação profissional tecnológica, conforme já fora apresentado. Em 
seguida, é realizada uma revisão de literatura, que fornece o aporte teórico necessário 
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para o conhecimento mais aprofundado da temática e do objeto de estudo. Para isso, 
são utilizados livros, teses, dissertações e artigos pertinentes ao tema. Além disso, o 
conceito de modernidade presente no espaço e no tempo da instituição constitui o fio 
condutor da narrativa, contemplando a transdisciplinaridade entre diversas temáticas.  
O desenvolvimento teórico da pesquisa, por sua vez, alicerça-se na articulação de três 
vertentes de estudo: arquitetura escolar; políticas públicas da educação 
profissional e historiografia/conceitos de tipologia arquitetônica. 
 
Arquitetura escolar: considerando a relação do histórico das políticas educacionais 
e das diretrizes pedagógicas com o espaço construído, contribuem os trabalhos de 
Frago e Escolano (2001), Buffa e Pinto (2002), Santiago (2011), Moniz (2007) e Alegre 
(2012). No campo mais específico da arquitetura de ensino profissional técnico, 
evidenciam-se os trabalhos de Ferraz (2008) e Carvalho (2013).  

Frago e Escolano (2001) destacam a obra “O olho do poder”, de 
Foucault, em que o autor aponta a tripla função do trabalho, que deve ser produtiva, 
disciplinar e simbólica. Essas três condições podem ser atribuídas ao espaço escolar, 
acrescentando as funções de vigilância e controle. No caso das escolas, sua função 
produtiva consiste no aspecto educativo de cumprir suas diretrizes pedagógicas e 
curriculares. Quanto ao aspecto disciplinar, incide a questão do controle de 
comportamentos e atendimento a regras, e, no aspecto simbólico, vislumbra-se sua 
visibilidade e representatividade como instituição. A concepção da solução 
arquitetônica pode amenizar algumas contradições e conseguir equalizar essas 
funções. Com relação à sua função simbólica, Frago e Escolano (2001) assinalam: 

“A escola, em suas diferentes concretizações, é um produto de cada 
tempo, e suas formas construtivas são, além dos suportes da memória 
coletiva cultural, a expressão simbólica dos valores dominantes nas 
diferentes épocas” (FRAGO; ESCOLANO, 2001, p.47). 

Essa afirmação reforça o conceito de que o edifício escolar reflete 
determinados discursos, constituindo, também, um elemento significativo do currículo, 
além de ser uma fonte de experiência e aprendizagem. A respeito da função 
disciplinar, Foucault (1999) enfatiza que a espacialização da escola também impõe 
uma organização disciplinar, de caráter panóptico, originada a partir dos conventos, 
condição também aplicada a fábricas, quartéis, hospitais e cárceres, todas sendo 



50  

tipologias funcionais concebidas a partir de uma planificação taylorista do espaço que 
demandam controle e vigilância. O autor reforça ainda que: 

“O esquema panóptico é um intensificador para qualquer aparelho de 
poder: assegura sua economia (em material, em pessoal, em tempo); 
assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, seu funcionamento 
contínuo e seus mecanismos automáticos” (FOUCAULT, 1999, p.229). 

A trajetória arquitetônica dos edifícios de ensino profissional da Rede 
Federal evidencia as três funções acima descritas, na medida em que, no aspecto 
produtivo, as escolas buscaram implementar o ensino de ofícios e cursos técnicos 
voltados às necessidades das indústrias locais de cada região, além de propiciar uma 
política de profilaxia, afastando os jovens da ociosidade que estava registrada no 
decreto de criação das EAAs. Também se caracterizaram por suas funções 
simbólicas, na medida em que seus edifícios projetados na Primeira República 
traduziam a monumentalidade e a tradição que personificava o poder estatal e, nas 
décadas seguintes, adaptaram-se ao contexto político-econômico-educacional, 
alterando suas tipologias formais e trazendo uma simbologia de modernidade 
defendida pelo governo da Era Vargas. Com relação à função disciplinar, algumas 
dessas tipologias reproduziram uma configuração panóptica, conforme será visto nos 
capítulos I e II. 

Buffa e Pinto (2002) discutem a relação entre arquitetura e educação, a 
qual, mesmo sendo focada em grupos escolares paulistas do início do século XX, 
trazem uma periodização das tipologias dessa categoria escolar que tem similaridades 
com o caso das escolas técnicas. Os autores também enfatizam a importância de 
existir uma aproximação entre os arquitetos que concebem os edifícios e os 
pedagogos e professores que atuam com os métodos pedagógicos e a 
operacionalização do ensino. Na obra desses teóricos, são citados autores de projetos 
inovadores no cenário escolar, como foi o caso de Hélio Duarte3 e Vilanova Artigas, 
que disseminaram os conceitos de modernidade arquitetônica para muitas gerações 
de profissionais no país. 

 
3 Hélio Duarte graduou-se como arquiteto em 1930, no Rio de Janeiro, depois atuou profissionalmente 
em Recife e Salvador, onde teve um papel importante na difusão da arquitetura moderna, com ênfase 
na tipologia escolar.  
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Santiago (2011), por sua vez, aborda o histórico de edifícios escolares 

no Brasil e no Ceará, com foco nos Grupos Escolares, abrangendo o período entre o 
final do século XIX e o início do Século XX. Essa pesquisa contribui com a 
apresentação de diversas categorias de edifícios escolares no Ceará, enfocando 
questões pertinentes às políticas educacionais e aos aspectos ideológicos que 
influenciaram as concepções dessas edificações. 

Já Ferraz (2008) investiga os edifícios do “Sistema S” em São Paulo, no 
período das décadas de 1940 a 1960, mostrando o processo de criação das escolas 
profissionais do SENAI e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 
instituições que foram criadas no Governo Vargas, a partir da reorganização das 
legislações educacionais no país, articuladas pelo Ministério da Educação e pelo 
Ministério do Trabalho. Os projetos dessas escolas profissionais foram idealizados no 
mesmo cenário de modernização das escolas da Rede Federal. 

Moniz (2007), Alegre (2012) e Carvalho (2013) produzem estudos sobre 
a Arquitetura Escolar em Portugal. Os dois primeiros autores realizaram pesquisas 
sobre os tradicionais Liceus portugueses dos séculos XIX e XX, com diferentes 
abordagens. Enquanto Moniz se debruça sobre o processo de modernização das 
diretrizes educacionais liceais e dos respectivos edifícios, Alegre (2012) explora a 
tipologia arquitetônica dos Liceus dentro de um recorte temporal mais amplo. 
Carvalho, por seu turno, analisa especificamente os projetos das escolas técnicas de 
Portugal, contextualizando-as com o cenário político e as respectivas legislações. 
Essas pesquisas constituem referências importantes como exemplos de investigação 
sobre a história e as transformações nos projetos de escolas estrangeiras articuladas 
com as políticas públicas do país. 
 
Políticas públicas do ensino profissional:   neste segmento, é essencial pesquisar 
sobre a história e a legislação da educação profissional no Brasil, com destaque para 
a unidade do Ceará, considerando as transformações sociais, econômicas, políticas 
e culturais ocorridas. Para isso, são consultadas obras de autores, tais como Sidou 
(1979), Fonseca (1986a; 1986b; 1986c; 1986d; 1986e), Cunha (2000), Schwartzman 
(2000), Braun (2015), Candido (2019) e o acervo digital do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas 
(CPDOC/FGV). 



52  

Sidou (1979), Braun (2015) e Candido (2019) contribuem com o histórico 
mais específico da ETFCE, por meio de registros sobre as primeiras sedes ocupadas 
pela instituição, também trazendo aspectos da rotina pedagógica da escola e sobre 
os seus respectivos gestores. 

Fonseca4 (1986a; 1986b; 1986c; 1986d; 1986e) é autor de uma pesquisa 
aprofundada sobre a História do Ensino Industrial no Brasil, distribuída numa 
coletânea de cinco volumes. A obra de Fonseca, cuja primeira edição data de 1961, 
contribui com dados relevantes sobre os primórdios do ensino profissional no Período 
Colonial brasileiro, passando pela implantação e pela consolidação das escolas da 
Rede Federal em várias unidades federativas do país, além de trazer informações 
sobre outras escolas profissionais das esferas estaduais e privadas. Também são 
apresentados marcos históricos, enfatizando a atuação dos diversos agentes 
envolvidos no processo de desenvolvimento do ensino industrial. 

Cunha (2000) e Schwartzman (2000) também abordam o panorama 
histórico político-social do ensino industrial no Brasil e trazem, em suas obras, uma 
visão mais atualizada e crítica dos fatos. Nesse sentido, Cunha (2000) trata mais as 
primeiras escolas de ensino profissional, estendendo-se até a década de 1930, com 
destaque para os relevantes estudos estatísticos sobre as EAAs. Já a obra de 
Schwartzman (2000) se aprofunda na gestão do ministro da educação Gustavo 
Capanema e sua contribuição na reforma das legislações educacionais e na 
modernização da estrutura física das escolas da Rede Federal. 

 
Historiografia e conceitos da tipologia arquitetônica: constituem referências 
importantes para subsidiar as análises das tipologias arquitetônicas das referidas 
escolas os autores Montaner (2012), Argan (1992), Waismann (2013) e Segawa 
(2010). 

Waisman (2013) avalia que, no contexto da arquitetura, existe o tipo e a 
tipologia, como uma instância individual e a outra geral, respectivamente, mantendo 
entre si uma relação necessária. A tipologia pode ser adotada como instrumento ou 

 
4 O autor foi um engenheiro-educador que marcou expressivamente a história da educação profissional 
no Brasil, integrando sua atuação nas estradas de ferro, na indústria e em escolas profissionais, tendo 
sido também diretor da então Escola Técnica Nacional (ETN) por três mandatos. 
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como princípio da arquitetura. A tipologia como instrumento pode ser usada para 
análise de projetos, o que constitui o caso particular desta pesquisa. 

Montaner (2012, p.91) assinala que a primeira noção de tipo na 
Arquitetura surgiu na cultura acadêmica francesa, com Jean Nicolas Louis Durand5. O 
referido método foi um mecanismo que auxiliou na concepção de novos edifícios de 
caráter institucional, propostos pela sociedade burguesa do século XIX. Essa teoria 
representava fielmente o conceito da rígida tradição Beaux-Arts, que foi bastante 
adotado nas Tipologias Historicistas da Europa e do Brasil, onde podem ser incluídos 
como exemplos os projetos das primeiras EAAs abordadas no capítulo 1. 

Para Argan (2006), o tipo é uma abstração, algo genérico, neutro e isento 
de valor. O tipo constitui uma “forma original” que foi regredida e que pode gerar “novo 
tipos”, possibilitando infinitas variantes formais, influenciada por transformações 
socioculturais e tecnológicas. Para o autor, o processo de concepção do tipo se 
constitui a partir da dedução de uma sequência de casos ilustrativos, a partir de uma 
analogia formal e funcional entre um grupo de construções, sendo uma expressão de 
um conjunto de aspectos ideológicos, religiosos ou culturais. O autor cita ainda a 
contribuição de Quatremére de Quincy6, que diferenciou os conceitos de “tipo” e 
“modelo”, no qual o primeiro consiste numa ideia vaga, um princípio gerador, que 
serve de regra para definir um modelo, um objeto palpável. Já o “modelo” traduz uma 
imagem clara de algo a ser imitado. A associação desses fatores será considerada na 
análise da tipologia arquitetônica das ETFs. 

Waisman (2013) defende que o conceito de tipo se articula com outros 
instrumentos de análise, o qual adquire a noção de estrutura, o conceito de estilo, a 
noção de código e o conceito de longa duração. Existe uma ligação considerável entre 
as noções de tipo arquitetônico e as de estrutura e estilo, pois: 

“[...] o tipo é considerado um sistema de relações e como um produto 
histórico, devendo, portanto, aceitar transformações [...] deve carregar-
se de novos significados” (WAISMAN, 2013, p.105). 

 
5 Durand (1760-1834) considerava o “tipo” tanto como a estrutura interna da forma arquitetônica como 
o “processo metodológico do projeto baseado na articulação de elementos e partes de planta e 
fachada”, cujo método de análise compreendia três etapas. 
6 Quatremère de Quincy (1755-1849) foi um arqueólogo francês que se destacou como teórico da 
arquitetura, além de escritor e crítico de arte.  
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O tipo pode assumir uma extensa duração temporal, sendo “protagonista 
de uma história estrutural, ao ter uma vida tão longa que se converte em um elemento 
de estabilidade” (WAISMAN, 2013, p.105). O tipo é, então, o instrumento pelo qual 
uma edificação ou um espaço pode ter o seu todo analisado por meio de suas partes. 
Dessa forma, serão identificadas as durações que algumas tipologias arquitetônicas 
apresentaram durante o percurso histórico das ETFs. 

Para Waisman (2013), as tipologias podem ser organizadas em séries, 
sendo estudadas através de uma rede de relações (o processo de projeto, o processo 
de produção, as teorias arquitetônicas e as exigências sociais). As observações desse 
conjunto de séries revelam atrasos, adiantamentos e anacronismos que são 
associados a diversas condições históricas e culturais. Também é investigado se a 
ETFCE acompanhou cronologicamente o mesmo ritmo de transformações de sua 
arquitetura se comparada à trajetória de outras ETFs. 

Montaner (2012) contribui com outras definições desse campo de 
estudo. Para ele, os protótipos arquitetônicos foram desenvolvidos mais claramente 
no movimento moderno, diante da mecanização dos métodos de projeto e construção, 
exemplificados nas soluções de arquitetos como Le Corbusier e Mies van der Rohe. 
O conceito de protótipo também se enquadra para análise de alguns projetos de 
escolas que serão abordadas no capítulo II. O autor ainda trata sobre a acepção do 
termo arquétipo7, baseado em princípios formais lógicos, originais, imutáveis, 
atemporais e genéricos, que constituem as formas essenciais e primigênias da 
arquitetura, como o arco, o dólmen, o templo, etc. No contexto da Tipologia Escolar, 
o pátio8 constitui um arquétipo tradicional que foi utilizado em edifícios religiosos e 
militares, sendo um espaço aberto, geralmente limitado por quatro alas construídas.  

Com base nesse arcabouço teórico, são analisados alguns edifícios que 
traduzem a trajetória arquitetônica das escolas profissionais da Rede Federal, assim 
como as sedes ocupadas pela ETFCE e as possíveis similaridades tipológicas 
existentes em suas edificações. 

 
7 O Arquétipo, em uma definição mais subjetiva, simboliza conceitos morais que foram herdados de 
geração para geração, traduzidos como modelos que representam condutas e posturas (DIAS, 2014). 
8 Dias (2014, p. 31) aponta que o pátio apresenta uma “organização espacial e simbólica do recinto 
protegido e que centraliza as atenções”, constituindo um local de captação do sol e vento e de contato 
com a natureza, com a religião e com a família. 
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Os pressupostos práticos consistem na realização de levantamentos 

de fontes primárias, tais como projetos arquitetônicos, registros oficiais e acervos 
iconográficos, bem como entrevistas com servidores da instituição, confrontando os 
dados e realizando uma análise crítica dessa documentação. Waisman (2013) 
assinala a importância de coletar dados no próprio edifício construído, que, sendo um 
objeto de estudo, constitui uma fonte primária essencial na pesquisa. Nesse contexto, 
três das seis edificações que compõem o histórico arquitetônico da ETFCE ainda 
existem, porém sofreram intervenções consideráveis. São eles: o edifício de 
propriedade da Escola de Aprendizes Marinheiros (EAM), o edifício de propriedade da 
Sociedade Beneficente do Pessoal da Rede Viação Cearense (SBPRVC) e a própria 
sede atual do IFCE, campus Fortaleza. 

Vale destacar as documentações localizadas no arquivo do IFCE, 
campus Fortaleza, a exemplo de relatórios e projetos arquitetônicos originais, além de 
registros iconográficos que foram disponibilizados pelo Memorial do IFCE na Reitoria 
e no setor de comunicação do IFCE. Outras fontes primárias foram obtidas por meio 
de troca de e-mails com outras unidades dos Institutos Federais (IFs) no Brasil. 

Ressalta-se, ainda, a importância dos registros inéditos localizados no 
acervo digital do CPDOC/FGV, que incluíram documentos oficiais, cartas, plantas 
baixas, relatórios e uma diversidade de informações sobre as escolas técnicas do 
Brasil, desde a época das EAAs, que em muito contribuíram para a escrita da pesquisa 
e a reconstituição dos desenhos no recorte temporal entre 1910 e 1945. Face à 
extensão do universo existente, os documentos (escritos e gráficos) do referido acervo 
foram selecionados e depois feita a solicitação de autorização de uso desse material. 

Na sequência, realizou-se uma sistematização dos dados através de 
linhas do tempo, quadros e diagramas, buscando identificar especificidades da 
legislação e marcos históricos articulados com o respectivo acervo construído. 
Também fizeram parte desse processo o levantamento de medidas in loco, a 
digitalização de plantas baixas e a elaboração de modelagens computadorizadas 
tridimensionais. 

Na etapa de análise dos projetos, foram identificadas as mutações 
ocorridas historicamente nas tipologias arquitetônicas das ETFs de algumas cidades 
do país e como esse processo dialogou com as transformações ocorridas na ETFCE. 
São assim articuladas as conceituações teóricas já apresentadas sobre “tipos, 



56  

arquétipos, protótipos e modelos” na arquitetura, servindo como parâmetros de 
análise para os projetos. 

Outrossim, a fim de demonstrar, de forma mais didática, o estudo 
tipológico, a metodologia adotada preconiza a análise baseada em duas categorias: 
tipologia funcional e tipologia formal. A tipologia funcional consiste na análise 
comparativa entre edifícios que possuem características em comum em suas 
implantações, em seus programas de necessidades e nas interações funcionais 
existentes entre seus respectivos espaços. A tipologia formal consiste na análise 
comparativa entre edifícios que envolvem características em comum em suas 
composições plásticas, em suas linguagens e em seus respectivos sistemas 
construtivos. No final de cada capítulo, realiza-se uma síntese, através de desenhos 
diagramáticos que possam ilustrar a comparação entre os respectivos projetos. 

Estrutura da dissertação 
Para facilitar a compreensão da pesquisa, cujo recorte temporal é bem 

amplo (1909-1999), é definida uma periodização baseada em marcos relevantes das 
políticas públicas educacionais do ensino profissional da Rede Federal que resultaram 
na mudança de denominação dessa instituição. Sobre essa estratégia, Waisman 
(2013, p.57) aponta que é “fundamental situar os objetos dentro de um contexto para 
facilitar sua compreensão e também relacionar esse conjunto maior com a totalidade 
da história”. Assim, o trabalho é organizado em três capítulos descritos a seguir. 

O Capítulo I, intitulado “A gênese da Rede Federal de educação 
profissional: o despertar de uma modernidade na arquitetura das Escolas de 
Aprendizes Artífices (1909-1937)”, apresenta inicialmente o percurso do ensino 
profissional no Brasil, desde os seus antecedentes no Período Colonial, desdobrando-
se com a implantação das EAAs inicialmente em edifícios adaptados. Na busca de 
uma modernidade, acontecem transformações na legislação da instituição, as quais 
impactaram na construção das primeiras sedes planejadas, sendo realizada uma 
comparação com a realidade da EAA no Ceará. 

No Capítulo II, denominado “A consolidação da Rede Federal de 
educação profissional: uma modernidade singular na arquitetura das Escolas 
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Industriais (1937-1959)”, são apresentadas as políticas públicas da educação 
profissional estabelecidas durante o Governo de Getúlio Vargas e de Juscelino 
Kubitschek, que, associadas ao processo de aceleração da industrialização no país, 
resultaram em posturas arquitetônicas modernizantes para as escolas da Rede 
Federal. Na intenção de capacitar um maior número de trabalhadores e diversificar os 
tipos de cursos são planejadas novas escolas industriais, cuja tipologia arquitetônica 
adquire uma modernidade própria, incluindo a Escola Industrial de Fortaleza. 

O Capítulo III, intitulado “A emancipação da Rede Federal de 
educação profissional: uma modernidade plural na arquitetura das Escolas 
Técnicas Federais (1959-1999)”, aborda as transformações ocorridas nas Escolas 
Técnicas a partir da legislação que concedeu autonomia administrativa e pedagógica 
a essas instituições. Nessa fase, foi ampliada a quantidade de unidades educacionais 
gerando composições e padrões construtivos bem diferenciados, implicando também 
reformulações na edificação original da Escola Industrial de Fortaleza. 

Por fim, na conclusão, é realizada uma breve síntese histórica sendo 
expostas as análises e os resultados encontrados, identificando as lacunas, as 
reflexões e as contribuições acerca da trajetória arquitetônica das ETFs. Também são 
apresentados quadros-sínteses com a sistematização dos resultados, primeiramente 
das ETFs do Brasil e em seguida da ETFCE, valorizando nas considerações finais os 
processos de documentação e conservação como lugares de memória no contexto 
brasileiro e local. 
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Pretende-se, neste capítulo, apresentar o percurso do ensino 
profissional no Brasil, desde suas experiências iniciais datadas no Período Colonial, 
desdobrando-se na gênese e na implantação da rede das EAAs, no período de 1909 
a 1937.  Para isso, faz-se necessário compreender as principais transformações 
ocorridas na legislação educacional das EAAs articuladas com o panorama social 
(econômico, político e cultural) no país e como esse processo de modernização 
impactou a configuração das tipologias arquitetônicas desses edifícios escolares, 
realizando um paralelo com a realidade da EAA no Ceará. 

Diante do exposto, o capítulo está dividido em quatro partes: o ensino 
profissional do Período Colonial até a Primeira República; o contexto político e 
econômico na implantação das EAAs no Brasil; a Arquitetura das EAAs no Brasil e o 
ensino profissional no Ceará e a implantação da EAA no Estado. 

1.1. O ensino profissional do Período Colonial até a Primeira República 
A economia brasileira, durante os dois primeiros séculos de colonização 

portuguesa, foi impulsionada pela produção de cana-de-açúcar, com o sistema 
baseado no trabalho escravo, utilizando-se a mão-de-obra de índios nativos e negros 
oriundos da África, sem um padrão ou regras estabelecidas, cujas atividades 
aconteciam principalmente nos engenhos. Segundo Braun (2015), as fazendas 
abrigavam diversos tipos de artesãos, que prestavam seus serviços em oficinas 
rudimentares, executando seus ofícios destinados ao consumo interno. O processo 
de ensino tinha como objetivo promover o equilíbrio da vida rural, no qual os mais 
velhos transmitiam suas experiências aos mais jovens. Depois, foram introduzidos 
maquinários rústicos, visando a aprimorar o funcionamento dos engenhos de açúcar 
nas fazendas, fato que demandou a ampliação da aprendizagem de ofícios. 

Nesse contexto, os núcleos urbanos desenvolveram-se com a 
implantação de comércios e serviços, além do gradativo surgimento de colégios 
religiosos. Destacaram-se, nessa perspectiva, as instituições pertencentes aos 
jesuítas, que consistiram nos primeiros núcleos de formação profissional, as 
chamadas “Escolas-oficinas”, destinadas à formação de artesãos. Se, por um lado, os 
jesuítas foram responsáveis pela catequese e pela educação dos índios, por outro, 
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também participaram da construção de escolas mais estruturadas para a elite dos 
colonizadores (MANFREDI, 2016). Segundo Fonseca (1986a), o ensino de ofícios 
relacionado aos índios e aos escravos era encarado pela população como uma forma 
de educação destinada somente às mais baixas categorias sociais. O processo de 
colonização do país aconteceu inicialmente com a escravização dos indígenas, sendo 
substituída posteriormente, durante os séculos XVI e XVII, pela mão de obra africana, 
que era trazida por meio de tráfico, constituindo uma exploração violenta e cruel.  

O trabalho artesanal no Brasil, quando se organizou, adotou o modelo 
da Metrópole, formando as chamadas “corporações de ofícios”. Muller (2009) aponta 
que as corporações eram detentoras de um patrimônio comum, obtido a partir de cotas 
de seus participantes, com a finalidade de auxiliar seus associados em situações 
emergenciais, e explica como era essa organização administrativa:  

“Atuando como “prestadoras de serviços”, as Corporações tinham uma 
estrutura hierarquizada em mestres, oficiais e aprendizes. Os mestres 
constituíam-se na elite hierárquica, formando, entre si, subgrupos 
encarregados de oferecer e contratar trabalhos, julgar pendências ou 
atritos surgidos entre os membros, ensinar o ofício e aplicar provas de 
competência. O mestre, como detentor do poder, tinha ampla liberdade 
para organizar o ensino, monitorando o trabalho com rígida disciplina 
[...] Os oficiais eram aprendizes com alguma graduação que, após o 
exame de proficiência em que deveriam apresentar sua “obra-prima”, 
recebiam também o título de mestre. Os aprendizes eram os 
ingressantes na Corporação” (MULLER, 2009, p. 4 e p. 5). 

Segundo Martins (2012), essas corporações de ofício eram conhecidas 
na Europa como guildas e possuíam responsabilidades relacionadas à atividade 
profissional do artesão, além de manter vínculos religiosos e compromissos com a 
irmandade do santo protetor do respectivo ofício. Vale destacar a atuação dos oficiais 
mecânicos que vieram com as expedições para dar suporte à estrutura da 
colonização, chegando em maior quantidade a partir de 1549, sendo vinculados aos 
jesuítas da Companhia de Jesus. Eles representavam os artesãos junto às Câmaras 
municipais. Esses oficiais se dividiam em dois tipos de ofícios: os ofícios domésticos 
comuns e os ofícios mecânicos – alfaiates, sapateiros, pedreiros, barbeiros, ferreiros, 
torneiros, carpinteiros ou entalhadores, livreiros, encadernadores, agricultores, 
enfermeiros, cirurgiões, construtores navais e outros. 

Entende-se, portanto, que a educação profissional, nesse momento de 
atuação dos jesuítas, era associada à cultura cristã e à economia rural, sendo mais 
dedicada às classes populares, como os caboclos e os portugueses pobres, e aos 
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escravos, como os negros e os índios. Essas camadas sociais estavam inseridas na 
lógica da divisão social do trabalho na Colônia, constituíam a mão de obra 
supostamente apta ao desenvolvimento das atividades manuais e artesanais, 
promovendo e reproduzindo, assim, as condições de privilégio e conforto da elite 
dominante. 

Com o advento da exploração do ouro em Minas Gerais, no final do 
século XVII, as corporações de ofícios começaram a atuar na construção de edifícios 
públicos estatais e na manutenção de edifícios religiosos, que incluíam a execução de 
atividades artísticas, tais como talhes, pinturas e produção de peças sacras (MULLER, 
2009)1. O Governo, então, determinou que todo o ouro que fosse extraído nas minas 
deveria ser fundido nas Casas de Fundição e de Moeda, propriedade da Coroa, 
considerando que seria descontado o quinto destinado ao Estado. Foram criadas, 
inicialmente, Casas de Fundição na Bahia e no Rio de Janeiro e posteriormente em 
Vila Rica, Sabará e São João Del Rei (CUNHA, 1978). 

Assim, surge uma nova tipologia de atividade a ser desempenhada 
nessas Casas de Fundição, demandando trabalhadores habilitados para a função de 
cunhar moedas metálicas, com o duplo objetivo de fornecer meio circulante à Colônia 
e de arrecadar tributos. Nesses locais, empregavam-se oficiais ensaiadores, 
fundidores e, em algumas delas, oficiais moedeiros, auferindo os respectivos 
rendimentos. Esses profissionais chegavam a trabalhar por muitos anos, sem ser 
remunerados, aguardando a nomeação.   

Cunha (1978) afirma que a Coroa portuguesa exerceu muita pressão 
sobre o trabalho dos ourives, buscando eficiência no recolhimento dos quintos, porém 
a fiscalização era bem difícil devido à grande quantidade de trabalhadores existentes. 
Em 1766, a Coroa proíbe o ofício de ourives em toda a Colônia, e, se quisessem 
continuar praticando essa actividade, deveriam ir a Portugal. Nesse mesmo período, 
o cenário econômico e político provocou a expansão da construção naval na Colônia, 
que se destacava diante da larga produção de ouro em Minas Gerais. Assim, em torno 
de 1750, acontece um incremento do comércio interno que recebia controle do Estado, 

 
1Alguns entalhadores e pintores recebiam incentivo para a produção de sua arte, sendo o maior 
destaque a figura de Manoel Francisco Lisboa, o Aleijadinho, português de nascimento, que parece ter 
finalizado seus estudos no Brasil. Ele se registrou como carpinteiro em Vila Rica, mas depois já não 
constava mais nesse grupo, por ter alterado a categoria de seus ofícios para o registro de arquiteto e 
escultor (CUNHA, 1978). 
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além da necessidade na defesa contra a pirataria. Dessa forma, a Marinha necessitou 
ampliar sua produção de embarcações e reparos, visando a dar suporte aos Arsenais 
da Bahia e aos recém-criados do Pará, em 1761, e do Rio de Janeiro, em 1763 
(CUNHA, 1978). 

Também podem ser citados como estabelecimentos de ensino de 
habilidades os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil 
(Figura 1.1), cujo recrutamento de aprendizes e trabalhadores acontecia conforme 
relato a seguir. 

“Nesse período, a mão de obra disponível no Arsenal da Marinha era 
composta tanto de operários, geralmente homens brancos e 
portugueses, que levavam seus escravos para trabalharem como 
ajudantes, quanto de escravos da Coroa, índios, chineses oriundos de 
Macau e toda sorte de presos e detentos. Os operários, tal como os 
marinheiros, eram recrutados no meio civil, de forma compulsória, após 
o toque de recolher, podendo ser nacionais ou mesmo estrangeiros. 
Algumas profissões gozavam de privilégios e estavam isentas deste 
recrutamento forçado, como carpinteiros de machado, calafates e 
tanoeiros” (GREENHALG, 1951, p.61 apud CABRAL, 2011a). 

Figura 1.1 – Construção de embarcação em prancha no Arsenal Real da Marinha. 

 
Fonte: Arquivo Nacional (2011). 

Os Arsenais da Marinha sofreram reformas em sua alçada de 
atribuições, que se tornaram mais amplas incluindo a construção naval, o combate 
aos incêndios na cidade, o embarque de artífices que compunham as guarnições de 
navios, carpinteiros de machado, calafate e outros, o recrutamento de marinheiros 
para a esquadra e de operários para o arsenal e o fornecimento de água aos navios 
ancorados no porto (GREENHALGH, 1951 apud CABRAL, 2011a). As condições de 
trabalho e de salário não eram satisfatórias, e os ofícios eram repassados nos 
arsenais sem quaisquer regulamentações e exames. Estas entidades possuíam 
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autonomia nos métodos de ensino e na definição das circunstâncias de trabalho dos 
artífices (CUNHA, 1978). Nesse sentido, pode-se destacar o Arsenal Real da Marinha, 
criado no Brasil, em 1763, e situado na praia de São Bento, na cidade do Rio de 
Janeiro. 

A Coroa Portuguesa instaura, em 1785, um alvará através do qual se 
proíbe, nas capitanias, o funcionamento de fábricas e manufaturas, o que demonstra 
a persistência de uma política colonial mercantilista tradicional, atrasando o 
desenvolvimento tecnológico do Brasil. Portugal, nesse contexto, defendia que a 
agricultura era a atividade ideal para o sustento das sesmarias, conforme se observa 
no trecho a seguir. 

“O Brasil é o país mais fértil do mundo em frutos e produção da terra. 
Os seus habitantes têm por meio da cultura, não só tudo quanto lhes é 
necessário para o sustento da vida, mais ainda artigos 
importantíssimos, para fazerem, como fazem, um extenso comércio e 
navegação. Ora, se a estas incontáveis vantagens reunirem as das 
indústrias e das artes para o vestuário, luxo e outras comodidades, 
ficarão os mesmos totalmente independentes da metrópole. É, por 
conseguinte, de absoluta necessidade acabar com todas as fábricas e 
manufaturas no Brasil” (FONSECA, 1986a, p. 100). 

Essa condição de desvalorização da produção fabril retrata a intenção 
clara da Coroa portuguesa de manter o cenário de total dependência por parte da 
Colônia, resultando no descaso em relação à formalização do ensino profissional. A 
Coroa argumentava que, se houvesse um grande desenvolvimento das fábricas e 
manufaturas, os colonos não iriam priorizar o cultivo da terra, atrapalhando o 
crescimento econômico da agricultura. No referido decreto de 1785, a rainha D. Maria 
I só permitiu a produção de tecidos mais rústicos que eram utilizados para vestimenta 
dos negros e empacotamento de fazendas. Essa determinação vai perdurar até 1808, 
quando chega ao Brasil a Família Real portuguesa e D. João VI revoga o alvará, 
abrindo os portos ao comércio exterior, fato que estimula as produções internas. Essa 
realidade mostra que a iniciação da indústria brasileira só ocorreu pela necessidade 
da coroa portuguesa se "refugiar" na colônia brasileira, dando a esta status de sede 
do reino português.  

A chegada da Família Real contribui significativamente para as 
transformações no contexto político-econômico-cultural brasileiro. Uma das primeiras 
iniciativas de D. João VI foi a criação do Colégio das Fábricas, que foi uma instituição 
pública precursora no processo de educação dos artistas e aprendizes vindos de 
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Portugal. O Colégio das Fábricas foi regulamentado através do decreto de 23 de 
março de 1809, sendo destinado a atender vários artífices, manufatureiros e 
aprendizes portugueses que já trabalhavam às custas da Real Fazenda, sob a 
coordenação de Sebastião Fábregas Surigué. No Decreto de 31 de outubro de 1811, 
ficou mais evidente o principal objetivo da entidade, que seria “socorrer à subsistência 
e educação de alguns artistas e aprendizes vindos de Portugal, enquanto se não 
empregassem nos trabalhos das fábricas que os particulares exigissem” (BRASIL, 
1890, p.131 apud CABRAL, 2011b).  

O ministro e secretário de Estado dos Negócios do Brasil era o 
responsável pela inspeção do Colégio das Fábricas, assim como tinha a missão de 
nomear os oficiais necessários para a administração do colégio. Com o passar do 
tempo, a instituição não prosperou, pois seus resultados não correspondiam às suas 
despesas, sendo muito dependente de investimentos do Estado. Após a assinatura 
do Tratado de Comércio e Navegação, firmado com a Inglaterra, em 1810, a situação 
agravou-se diante da concorrência dos produtos ingleses no mercado interno, 
culminando com sua extinção em 1811 (CABRAL, 2011b). 

Outra instituição de ensino de habilidades surgiu a partir da presença da 
Família Real no Brasil. Trata-se da Academia Imperial de Belas Artes, que foi criada 
em 1816, a partir da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. A primeira edificação 
oficial da Academia Imperial de Belas Artes foi projetada por Grandjean de Montigny 
(Missão Artística Francesa), tendo sido finalizada em 1826 e inaugurada por Dom 
Pedro I (Figura 1.2). 

Figura 1.2 – Academia Imperial de Belas Artes. 

 
Fonte: Espaço Educativo (2014). 
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Ela visava a conceder pensões a diversos artistas franceses que vieram 
morar no Brasil, estando relacionada aos estudos das artes e também das ciências 
naturais, físicas e exatas, direcionadas ao desenvolvimento do reino. Durante os anos 
seguintes, recebeu novas denominações e novos regimentos, nos quais, a partir de 
1855, disponibilizava cinco especializações – arquitetura, escultura, pintura, ciências 
acessórias e música. Nesse período, houve a intenção de ensinar também desenho e 
escultura aplicados à indústria, o que denotava certa tendência a resgatar uma 
formação mais técnica, além da artística (GABLER, 2015). Essa instituição, diferente 
de outras mais voltadas à capacitação de trabalhadores menos favorecidos, adotou 
um ensino mais elitizado, com o fito de concretizar as intenções da Metrópole em 
modernizar a Colônia. 

O Período Colonial se encerra em 1822, com a proclamação da 
independência do Brasil, na qual o país se torna uma monarquia sob a gestão de D. 
Pedro I como imperador. É importante salientar que a Constituição Imperial de 1824 
não tratou da educação profissional como política básica. O artigo 179 preconizava 
duas garantias: a instrução primária e gratuita para todos os cidadãos e a instalação 
de Collegios e Universidades, onde seriam ensinados os elementos das Ciências, 
Belas Letras e Artes (GADELHA, 2010). 

Durante o período de 1840 a 1865, uma outra iniciativa neste segmento 
de educação foi a criação das Casas de Educandos Artífices, de caráter público, 
implantadas por dez governos provinciais, com o objetivo de formar trabalhadores, 
adotando como modelo de aprendizagem o padrão militar, com ênfase na hierarquia 
e na disciplina. Esses estabelecimentos ensinavam as primeiras letras e 
encaminhavam os egressos para oficinas públicas e particulares. A instituição desse 
padrão que mais se destacou foi o Asilo de Meninos Desvalidos, criada em 1875, no 
Rio de Janeiro (CUNHA, 2000). A essência dessas instituições, por sua vez, era prover 
os jovens com abrigo (casa), instrução (escola) e profissão (oficinas), sendo 
priorizadas práticas higienistas que já eram aplicadas na escolha do local, assim como 
na subdivisão de ambientes conforme o nível escolar2. A formação incluía a educação 
física, intelectual e moral, em que eram ministrados ofícios de tipografia, 

 
2 Moniz (2007) destaca que os princípios higienistas também foram previstos no artigo 56 do Decreto-
Lei de Passos Manoel, visando a beneficiar a arquitetura escolar dos Liceus portugueses no século 
XIX. 
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encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria e outros (RIZZINI; 
GONDRA, 2014). Também foram implantadas Casa de Educandos Artífices (ou Casa 
dos Órfãos) no Pará (1840), no Maranhão (1842), em São Paulo (1844), no Piauí 
(1849), em Alagoas (1854), no Ceará (1856), em Sergipe (1856), no Amazonas (1858) 
(Figura 1.3), no Rio Grande do Norte (1858) e a última na Paraíba (1865). 

Figura 1.3 – Casa de Educandos Artífices de Manaus/AM, na antiga Olaria Provincial. 

 Fonte: Manaus Sorriso (2018). 

Cunha (2000) aponta também a importância da Criação do Liceu de 
Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, em 1858, pela Sociedade Propagadora das Belas-
Artes, cuja implantação partiu da iniciativa do arquiteto Francisco Joaquim Bitencourt 
da Silva3. Consistia em uma instituição particular que recebia subsídios do Estado e 
promovia a capacitação dos trabalhadores livres com instrução teórica e prática, 
oferecendo cursos profissionais do tipo livre, comercial e feminino. Essas escolas 
apresentavam uma avaliação positiva pelos alunos, tendo sido posteriormente criados 
mais oito desses estabelecimentos em diversas províncias, porém poucas foram bem-
sucedidas, diante da insuficiência de recursos. Os Liceus de maior destaque foram os 
Liceus de Artes e Ofícios de Salvador/BA (1872), do Recife/PE (1880), de São 
Paulo/SP (1882), de Maceió/AL (1884) e de Ouro Preto/MG (1886). As disciplinas 
ministradas eram divididas em duas categorias: ciências aplicadas e artes. Também 
ofereciam cursos noturnos de alfabetização para operários (MANFREDI, 2016). O 
Liceu de São Paulo foi fundado pelo conselheiro Leôncio de Carvalho, tendo recebido 

 
3O arquiteto Francisco Joaquim Bitencourt da Silva (1831-1912) também projetou, em 1906, a sede da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro. 
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uma remodelação realizada pelo engenheiro Ramos de Azevedo. Na República, 
disponibilizou cursos para atender a indústria da construção civil, capacitando 
marceneiros, carpinteiros e mestres de obras (Figura 1.4)4. 

Figura 1.4 – Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo/SP. 

 Fonte: SPDAGAROA (2018). 

Cunha (2000, p. 4) destaca que o Império deixou um legado para a 
República, no qual o ensino de ofícios ministrados tanto pelo Estado como por 
entidades privadas, destinado aos trabalhadores livres, foi baseado em conceitos que 
tiveram o objetivo de: 

“[...] a) imprimir neles a motivacáo para o trabalho; b) evitar o 
desenvolvimento de idéias contrárias a ordem política, que estava 
sendo contestada na Europa; c) propiciar a instalacáo de fábricas que 
se beneficiariam da existencia de urna oferta de força de trabalho 
qualificada, motivada e ordeira; e d) favorecer os próprios 
trabalhadores, que passariam a receber salários rnais elevados” 
(CUNHA, 2000, p. 4). 

No período imperial, o ensino profissional configurou-se como uma 
instrução destinada às classes mais pobres que executariam os trabalhos manuais, 

 
4Em 1852, Portugal estava iniciando a experiência do ensino profissional com a criação de duas escolas 
industriais em Lisboa e no Porto, onde foi ministrado o ensino prático em oficinas. Somente em 1884, 
foi criada uma primeira escola que fazia parte de um projeto nacional, a Escola Industrial de Covilhã. O 
decreto também criou ainda oito escolas de desenho industrial em Lisboa, Porto, Coimbra e Caldas da 
Rainha. As escolas de desenho industrial eram de porte menor, mas poderiam ser elevadas a Escolas 
Industriais (CARVALHO, 2013, p. 34). 
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enquanto a instrução das camadas mais abastadas era mais intelectualizada, 
demonstrando a dicotomia existente no sistema educacional. Esse contraste de 
educação se materializou também na estrutura física dos espaços escolares. No caso 
das instituições mais pobres, muitas vezes o ensino acontecia em edifícios 
aproveitados e improvisados. De acordo com Manfredi (2016), o ensino profissional 
nesse período foi desenvolvido tanto por entidades privadas quanto públicas, 
buscando disciplinar os setores populares, que: 

“[...] pareciam refletir duas concepções distintas, mas complementares: 
uma de natureza assistencialista e compensatória [...]; a outra dizia 
respeito a educação como um veículo de formação para o trabalho 
artesanal, considerado qualificado e socialmente útil e também 
legitimador da dignidade da pobreza” (MANFREDI, 2016, p. 57, grifo 
nosso). 

Considerando outras categorias de arquitetura escolar, Santiago (2011) 
destaca que, no período imperial, a partir de 1870, D. Pedro II decidiu fortalecer a 
política pública de educação, construindo prédios próprios para as escolas públicas 
de primeiras letras, totalizando sete novos edifícios no Rio de Janeiro. Antes dessa 
iniciativa, as instituições de ensino particular superavam as de ensino público no 
Brasil, considerando tanto o número de escolas quanto o total de matrículas, diante 
do fato de não haver um controle efetivo do Governo sobres estes estabelecimentos.  

Na linha do tempo da Figura 1.5 podemos observar um resumo dos fatos 
marcantes ocorridos nessa fase das primeiras manifestações do ensino profissional 
no período colonial e no período imperial. 

Figura 1.5 – Linha do tempo dos antecedentes do ensino profissional no Brasil. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Segawa (1986) relata que os primeiros edifícios construídos para abrigar 
escolas foram planejados no período entre 1876-80 pelo engenheiro Elias Fausto 
Pacheco Jordão, que esteve à frente da Diretoria de Obras da Província de São Paulo, 
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inaugurando as instalações das “Escolas Práticas para ambos os sexos”, cujo projeto 
apresentou deficiências e não foi bem aceito. 

No Rio de Janeiro, foram construídos outros dois estabelecimentos 
educacionais, projetados pelo engenheiro Antônio de Paula Freitas: a Escola e 
Oficinas da Imperial Quinta de São Cristóvão (1882) e a Escola da Imperial Fazenda 
de Santa Cruz (1885). O programa funcional era bem simples, composto de sala de 
aula, museu, galpão coberto e sanitários. Tinham uma característica mais rural, porém 
até o mobiliário foi desenhado especificamente para este fim.  

Na longa fase que antecede a República, no Período Colonial, o ensino 
de ofícios caracterizou-se por uma quase ausência de incentivos em sua política 
organizacional e em sua estrutura física. A partir do Império, são introduzidas algumas 
iniciativas de modernização do ensino profissional em instituições públicas e privadas, 
voltadas para atender aos objetivos higienistas, além de estimular os cidadãos a ter 
motivação pelo trabalho e qualificá-los para atender às demandas das novas fábricas 
que surgiam. 

1.2. O contexto político e econômico na implantação das EAAs no Brasil 
O Brasil da Primeira República (1889-1930) vivenciou mudanças 

socioeconômicas, caracterizadas pela expansão da economia cafeeira, pela abolição 
da escravatura e pelo estímulo à presença de imigrantes, o que desencadeou um 
crescimento das populações urbanas e o surgimento das primeiras metrópoles 
brasileiras. Todo esse contexto gerou a progressiva necessidade de investir na 
educação profissional como instrumento de qualificação dos trabalhadores e 
desenvolvimento para o país (PEDROSA; SANTOS, 2014). 

Cunha (2000) aponta que a República foi proclamada por um golpe de 
Estado em 1889, sendo resultado de uma conspiração que reuniu liberais, positivistas 
e monarquistas ressentidos. Nesse momento, a indústria desenvolvia-se 
gradativamente, as cidades cresciam e demandavam a otimização de infraestrutura 
de transportes e a construção de mais edificações.  

Nesse contexto, a nova Constituicão, promulgada em 1891, foi 
construída a partir de conflitos e da participação de liberais e positivistas. O resultado 
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foi a predominância do federalismo como conceito norteador do novo regime, 
atendendo aos interesses da burguesia cafeeira, assim, as províncias foram 
transformadas em estados, orientadas por legislações próprias. Esta Carta instituiu a 
descentralização do ensino e determinou a separação entre Igreja e Estado. O Estado 
estava impedido de financiar atividades religiosas, incluindo as escolas confessionais, 
e determinou que nenhum ensino religioso poderia ser ministrado nas escolas 
públicas (CUNHA, 2000). Cunha (2000) destaca ainda que, apesar de haver uma 
polêmica entre liberais e positivistas com os católicos em alguns pontos de vista da 
educação, eles compartilhavam o mesmo pensamento de adotar o ensino dos ofícios 
como instrumemto de disciplina e fiscalização da população marginalizada. Essa 
Constituição também não fez alusão ao ensino profissional, apresentando apenas 
algumas considerações no artigo 35 sobre os ensinos superior e secundário.  

Kunze (2011) aponta que, diante da omissão da Carta Magna de 1891, 
ficou subtendido que o ensino poderia ser implantado por qualquer instância 
administrativa, de acordo com suas necessidades, e regido por sua legislação própria. 
O perfil do conceito assistencialista para crianças órfãs, abandonadas e desvalidas 
continuou a ser praticado. A autora ainda complementa que, na segunda década da 
República brasileira, o ensino profissional foi: 

“[...] ofertado por instituições educativas, mantidas e/ou administradas 
pelos governos da União, dos estados e municípios e pelos setores 
eclesiásticos e privados, nos ramos denominados agronômico, 
artístico, comercial, industrial, militar, náutico (arrais amador) e 
pedagógico (normal). [...] Tais informações revelam que aquela 
abertura constitucional favoreceu a atuação das instâncias privadas, 
laicas ou não, também, no provimento da educação profissional em 
quase todos os seus ramos, outrossim, que o desempenho delas nessa 
atividade tornou-se majoritário, enquanto as esferas governamentais 
pouco operaram” (KUNZE, 2011, p. 27-28). 

A população brasileira, no início do século XX, era de 17 milhões de 
habitantes, com 36% dos brasileiros vivendo na zona urbana, onde a economia se 
baseava em exportação de produtos primários, contando com a presença de cidades 
portuárias. Na geografia do país, ainda persistiam vastas regiões inexploradas, mas 
as cidades migravam rumo ao mundo moderno, paralelo a um grande crescimento 
populacional, e “a elite urbana, progressista, positivista, cosmopolita, contrapunha-se 
à sociedade tradicional, de índole agrária e conservadora” (SEGAWA, 2010, p.19).  
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No início do século XX, os representantes da política no Brasil já 
evidenciavam uma preocupação com o desenvolvimento do ensino profissional, 
buscando implementar uma maior participação do governo federal no 
desenvolvimento dessa categoria de educação em todos os estados do país. Assim, 
Fonseca (1986a) destaca que a Proposição 195, de 1906, elaborada pela Câmara dos 
Deputados à época, foi um marco histórico no ensino industrial do Brasil, pois ela 
representou a primeira proposta pública que atribuiria recursos financeiros para 
investir em escolas profissionais, técnicas e elementares. Esse documento foi enviado 
para aprovação no Senado, sendo parte das propostas que constavam no orçamento 
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

A Proposição 195 não permitia que o Presidente da República instalasse 
diretamente essas escolas profissionais, pois, devido a restrições legislativas, o 
governo federal era impedido de interferir no ensino elementar dos estados. Dessa 
forma, seria essencial promover uma articulação com os governos estaduais para 
viabilizar tais instituições. Esse fato propiciou que a Comissão de Finanças do Senado 
aumentasse a dotação orçamentária para que os Estados instalassem escolas 
técnicas e profissionais elementares, destacando-se a Escola Prática de Aprendizes 
das Oficinas do Engenho de Dentro, fundada em 1897 e localizada na Estrada de 
Ferro Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Esta escola foi importante no processo de 
treinamento de mão de obra especializada para executar os serviços nas oficinas da 
ferrovia. 

Outro evento que contribuiu para a difusão do ensino profissional foi a 
realização do Congresso de Instrução no Rio de Janeiro, que enviou ao Senado um 
projeto em dezembro de 1906. Este projeto intencionava a promoção do ensino prático 
industrial, agrícola e comercial, incluindo a participação do Governo da União nos 
estados, criando oficinas escolares proporcionais ao total da população de cada 
município. Os alunos dos ginásios seriam considerados aprendizes de ofícios. 
Também era prevista a distribuição desses estabelecimentos do Norte ao Sul do país, 
contemplando todas as especialidades de ensino profissional em cada região 
(FONSECA, 1986a). 

Em 15 de novembro de 1906, Afonso Pena havia assumido a presidência 
do Brasil e, no seu discurso de posse, declarou: “A criação e multiplicação de institutos 
de ensino técnico e profissional muito podem contribuir também para o progresso das 
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indústrias, proporcionando-lhes mestres e operários instruídos e hábeis” (MEC, 2009). 
Diante disso, uma das primeiras providências do novo presidente foi criar, em 29 de 
dezembro de 1906, pelo Decreto n° 1.606, o MAIC, que teve como atribuições as 
atividades relacionadas a estudos e serviços do setor produtivo e do comércio; o 
desenvolvimento dos diversos ramos da indústria; o ensino agrícola; as escolas 
veterinárias; as escolas de minas; e o ensino profissional nos ramos da indústria e do 
comércio (BRAUN, 2015). Assim, o contexto político nacional mostrava que havia uma 
tendência generalizada que buscava valorizar e investir no ensino profissional, 
visando a estimular o progresso da incipiente indústria. 

Desde o início da Revolução Industrial, ocorreram transformações 
econômicas e sociais, em que os processos de produção migravam do método 
artesanal para o uso de máquinas, alterando sensivelmente as relações nas fábricas. 
Fonseca (1986a) afirma que, no momento da Proclamação da República, havia no 
país em torno de 636 indústrias, que empregavam 24.369 operários, evoluindo para o 
número de 3.398 estabelecimentos com 34.362 operários em 1909. No Gráfico 1.1 
está demonstrada a relação de número de operários e estabelecimentos fabris 
organizados por estado da federação em 1907, observando que a situação de 
desenvolvimento industrial entre alguns estados era bem divergente, havendo ainda 
variações entre o número de operários e fábricas.  

Gráfico 1.1 – Porcentagens de operários e de estabelecimentos por estados da federação (1907). 

 Fonte: Carvalho (2018). 
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Além do aumento na quantidade, também se observava a necessidade 
de acompanhar a escalada das complexidades do setor industrial. Assim, surgia uma 
demanda de aprimoramento nas técnicas de trabalho, o que estimulou a preocupação 
com a educação profissional para as futuras gerações. Nesse contexto, a mão de obra 
dos operários precisava se qualificar para otimizar a produção de bens. Cunha (2000) 
enfatiza que, nessa época, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo apresentava forte 
articulação com a Escola Politécnica dessa cidade, onde ambos estavam ligados à 
classe burguesa paulista, contribuindo para a industrialização do Estado. 

Afonso Pena viria a falecer em junho de 1909, assumindo, em seu lugar, 
Nilo Peçanha. O novo presidente da República já apresentava em seu currículo a 
experiência de ter implementado, através do Decreto n° 787, de 11 de setembro de 
1906, quatro escolas profissionais estaduais durante seu governo no estado do Rio 
de Janeiro, nas cidades de Campos, Petrópolis, Niterói (ofícios industriais) e Paraíba 
do Sul (aprendizagem agrícola).  

Nesse período, também surgiram muitas greves trabalhistas no estado 
do Rio de Janeiro, cujos líderes eram bastante articulados, sendo representados em 
muitos casos por trabalhadores imigrantes que influenciavam os trabalhadores 
brasileiros. Algumas categorias impulsionavam a paralisação das outras, destacando 
a atuação de vários sindicatos. Começava, então, a se instalar um clima de revoltas 
nos ambientes fabris, e seria essencial realizar alguma intervenção política para 
amenizar essa situação. 

De acordo com Cunha (2000) o novo presidente possuía afinidade com 
duas ideologias burguesas: a maçonaria e o industrialismo. Os maçons consideravam 
a educação popular como um meio de reduzir a influência da igreja católica sobre as 
massas. O industrialismo atribuía à indústria a ideia de progresso, crescimento 
econômico, independência política, democracia e civilização. Esses conceitos 
inspiraram suas iniciativas ligadas ao ensino profissional. Sob essa ótica, Nilo 
Peçanha sempre defendeu a proteção tarifária, a indústria, a abolição dos impostos 
interestaduais, a valorização do café e o desenvolvimento dos transportes ferroviário 
e marítimo. Todos esses eram pontos da plataforma industrialista. Sendo assim: 

“Ao criar quatro escolas profissionais no Estado do Rio de Janeiro, em 
1906, e as escolas de aprendizes artífices em dezenove estados 
brasileiros, Nilo Peçanha procurou responder aos problemas do seu 
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tempo conforme os definiam essas duas vertentes ideológicas” 
(CUNHA, 2000, p.18). 

Diante desse panorama, a educação profissional de caráter público é 
instituída oficialmente no Brasil, no governo de Nilo Peçanha, por meio do decreto 
n°7.566, de 23 de setembro de 1909, criando a rede de EAAs, com a instalação de 
dezenove unidades em várias unidades da Federação. Essas instituições possuíam a 
finalidade de oferecer ensino profissional primário e gratuito, destinado aos filhos de 
famílias mais carentes. Essa iniciativa simbolizava também o discurso republicano de 
prover a formação da classe trabalhadora, através do investimento em espaços 
educacionais, instaurando uma ideia civilizatória, além de propiciar mão de obra 
necessária para reprodução do capital industrial emergente. 

Para Saviani (2005), quando um sistema escolar é organizado e mantido 
pelo Estado, espera-se que o poder público tenha responsabilidade em garantir as 
condições materiais e pedagógicas necessárias ao seu pleno funcionamento, 
incluindo a construção ou aquisição de prédios específicos para funcionarem como 
escolas, a manutenção dessa infraestrutura, a instituição de professores devidamente 
treinados, a definição de diretrizes pedagógicas, dos componentes curriculares, das 
normas disciplinares, dentre outros. Nesse sentido, Cunha (2000) aponta que: 

“[...] se a rede de escolas de aprendizes artífices não inovou muito em 
termos ideológicos e pedagógicos, ao menos no início de seu 
funcionamento, ela trouxe uma grande novidade em relação à estrutura 
do ensino, por constituir, provavelmente, o primeiro sistema 
educacional de abrangência nacional” (CUNHA, 2000, p. 66). 

As EAAs possuíam uma legislação diferenciada em relação a outras 
entidades de ensino profissional privadas ou de governos estaduais, pois mantinham 
sedes, currículos e metodologias próprias, além da forma de ingresso dos alunos e do 
encaminhamento destes após a conclusão dos cursos que as distinguiam de outras 
instituições de ensino elementar. 

O decreto justificava, em sua introdução, que “o aumento constante da 
população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer 
as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência” (BRASIL, 1909a). Dessa 
forma, o governo pretendia dar suporte a essa camada da população com o objetivo 
de “não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável 
preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que 
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os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime” (BRASIL, 1909a). O 
governo intencionava solucionar problemáticas econômicas e sociais através do 
investimento em políticas educacionais, objetivando ofertar a instrução primária e 
profissional a um público específico, pois ele queria “formar cidadãos úteis à Nação” 
e prevenir a criminalidade. 

O primeiro artigo do decreto destacava o Ministério ao qual as escolas 
estariam subordinadas e as condições espaciais de instalação e localização dos 
edifícios.   

“Art. 1º Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o 
Governo Federal manterá, por intermedio do Ministerio da Agricultura, 
Industria e Commercio uma Escola de Aprendizes Artifices, destinada 
ao ensino profissional primario e gratuito. Paragrapho único. Estas 
escolas serão installadas em edificios pertencentes á União, 
existentes e disponiveis nos Estados, ou em outros que pelos 
governos locaes forem cedidos permanentemente para o mesmo 
fim” (BRASIL, 1909a, p. 1, grifo nosso). 

A localização das escolas atendeu mais a um caráter 
político-representativo do que econômico, pois as escolas foram implantadas nas 
capitais dos estados sem considerar a população, a taxa de urbanização e a 
importância da atividade produtiva dessas cidades. Desse modo, foram instaladas em 
dezoito capitais, com exceção do Distrito Federal, que já possuía Instituto Profissional 
Masculino (CUNHA, 2000). 

Foram instaladas EAAs em praticamente todas as capitais, menos no 
Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Segundo Cunha (2000, p. 70), a escola fluminense 
foi instalada na cidade de Campos, diante de articulações político-partidárias5. O 
representante do governo do Rio de Janeiro, Alfredo Backer, recusou o pedido de 
disponibilizar uma edificação para a instalação da escola. Então, a Câmara Municipal 
de Campos, cidade natal do presidente da República, ofertou o imóvel para a 
instalação de uma EAA. Vale ressaltar que Backer havia extinto, em 1907, duas das 
escolas profissionais criadas por Nilo Peçanha, uma em Campos, outra em Petrópolis, 
justificando a falta de verbas. 

 
5 Diante da rejeição do governante do Rio de Janeiro, Alfredo Backer, sucessor de Nilo Peçanha, em 
disponibilizar ao governo federal um prédio para a instalação da escola, a Câmara Municipal de 
Campos, cidade natal do presidente da República, ofereceu o prédio necessário (CUNHA, 2000, p. 70). 
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Dentre as regulamentações definidas no referido decreto, no artigo 
segundo, constava que deveria ser ministrado o ensino prático e os conhecimentos 
técnicos necessários, recomendando uma limitação de oficinas em número de cinco 
e sugerindo que deveriam ser consultadas as indústrias locais sobre a tipologia dos 
cursos ofertados nas escolas. Essa condição possibilitou que as diversas escolas 
adotassem ofícios diferentes entre si, sendo cada uma alinhada com a sua economia 
local.   

“Art. 2º Nas Escolas de aprendizes Artifices, custeadas pela União, se 
procurará formar operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino 
pratico e os conhecimentos technicos necessarios aos menores que 
pretenderem aprender um officio, havendo para isso, até o numero de 
cinco, as officinas de trabalho manual ou mecanica que forem mais 
convenientes e necessarias no Estado em que funccionar a escola, 
consultadas, quanto possivel, as especialidades das industrias locaes” 
(BRASIL, 1909a, p. 1). 

Também estava determinado, no artigo terceiro do decreto, que as 
escolas deveriam funcionar sob o regime de externato, não considerando, assim, 
inicialmente, a previsão de espaços para dormitórios. Outra recomendação do artigo 
quinto era que o número de alunos máximo de cada escola seria determinado pela 
capacidade de seus espaços físicos. Dessa forma, cada escola da Federação iniciou 
seu funcionamento com quantidades de matrículas iniciais distintas, sendo ampliada 
essa capacidade conforme sua infraestrutura sofria intervenções. 

“Art. 3°O curso de officinas durará o tempo que for marcado no 
respectivo programma, approvado pelo ministro sendo o regimen da 
escola o de externato, funccionando das 10 horas da manhã ás 4 horas 
da tarde. 
Art. 4º Cada escola terá um director, um escripturario, tantos mestres 
de officiaes quantos sejam necessarios e um porteiro continuo. 
Art. 5º As Escolas de Aprendizes Artifices receberão tantos educandos 
quantos comporte o respectivo prédio” (BRASIL, 1909a, p. 1). 

O artigo sexto desse decreto afirmava que poderiam matricular-se 
jovens entre 10 e 13 anos de idade que que não apresentassem doenças 
infectocontagiosas ou deficiências que impedissem o aprendizado dos ofícios, sendo 
um fato que demonstrava a preocupação com o aspecto higienista muito considerado 
em estabelecimentos educacionais da época.  

“Art. 6º Serão admittidos os individuos que o requererem dentro do 
prazo marcado para a matricula e que possuirem os seguintes 
requisitos, preferidos os desfavorecidos da fortuna: idade de 10 annos 
no minimo e de 13 annos no maximo; não soffrer o candidato molestia 
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infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o impossibilitem para o 
aprendizado de officio” (BRASIL, 1909a, p. 1). 

O artigo oitavo estipulava que deveria haver, em cada EAA, cursos 
noturnos de desenho e curso primário para os que não dominassem leitura, escrita e 
aritmética básica. A situação ideal é que essas aulas fossem ministradas em 
ambientes apropriados, separados dos espaços das oficinas práticas. Posteriormente, 
foi assinado o Decreto n° 7.649, em novembro de 1909, estipulando que as aulas dos 
cursos primários seriam ministradas por professoras normalistas e as de desenho, por 
profissionais especializados. Os artigos 7 e 8 do Decreto n° 7.566 definiam o seguinte 

“Art. 7º A cada requerente será apenas facultada a aprendizagem de 
um só officio, consultada a respectiva aptidão e inclinação. 
Art. 8º Haverá em cada Escola de Aprendizes Artifices dois cursos 
nocturnos: primario, obrigatorio para os alumnos que não souberem 
ler, escrever e contar, e outro de desenho, tambem obrigatorio para 
alumnos que carecerem dessa disciplina para o exercicio satisfactorio 
do officio o que aprenderem” (BRASIL, 1909a, p. 1). 

No artigo décimo quinto, estava definido que os programas dos cursos 
seriam formulados por cada diretor de escola, em acordo com os mestres de oficinas, 
para serem submetidos posteriormente à aprovação do ministro. Essa condição 
conferia uma acentuada liberdade pedagógica às escolas, que poderiam até oferecer 
os mesmos cursos, porém com ementas e metodologias distintas. 

“Art. 15. Os programmas para os cursos serão formulados pelo 
respectivo director, de accôrdo om os mestres das officinas, e 
submettidos á approvação do ministro” (BRASIL, 1909a, p. 1). 

Em dezembro de 1909, era promulgado o Decreto n° 7.763, que alterava 
informações dos dois decretos anteriores. O novo regulamento estabelecia que, caso 
houvesse, em algum estado, a existência de uma escola profissional custeada pelo 
próprio Estado, o governo federal estaria dispensado de instalar uma EAA e auxiliaria 
a respectiva instituição com recursos. Esse caso aconteceu no estado do Rio Grande 
do Sul, visto que, em Porto Alegre, já funcionava o Instituto Técnico Profissional, que 
seria denominado depois de Instituto Parobé (FONSECA, 1986a). 

O Instituto Parobé (Figura 1.6) fazia parte de um grupo de seis institutos 
que formavam a Escola de Engenharia de Porto Alegre. Cunha (2000) aponta que a 
instituição: 
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“[...] tinha por finalidade proporcionar, gratuitamente, aos meninos 
pobres e filhos de operários, urna educação técnica e profissional 
capaz de habilitá-los a se tornarem operários e contramestres” 
(CUNHA, 2000, p. 66). 

Figura 1.6 – Edifício do Instituto Parobé/RS. 

  
Fonte: Escola Técnica Estadual Parobé (2011). 

O projeto do presidente Nilo Peçanha para o ensino profissional foi 
atendido de forma prioritária pelos governos estaduais. Para Cunha (2000), as EAAs 
constituíram um elemento de cooperação política entre as duas esferas, uma vez que, 
enquanto o governo federal ficava responsável pelo custo de manutenção dos 
funcionários administrativos e professores, além de bens imóveis e algum material de 
consumo, e os governos estaduais seriam beneficiados com a nomeação de pessoal 
para os cargos que se abriam. 

Figura 1.7 – Mapa de distribuição das EAAs no Brasil (1909). 

 Fonte: MEC (2009, p.3). 
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Durante o ano de 1910, foram implantadas as dezenove Escolas de 
Aprendizes Artífices nas capitais dos estados, sendo inauguradas de janeiro a outubro 
e distribuídas conforme o mapa da Figura 1.7. Todas as EAAs foram instaladas 
inicialmente em imóveis já existentes, realizando algumas adaptações para o uso 
educacional, que geralmente eram cedidos pelo estado ao governo federal. 

Como a maior parte das EAAs foi implantada fora dos centros de 
desenvolvimento industrial, procuraram adaptar-se à economia de suas localidades, 
ensinando ofícios artesanais e viabilizando, assim, a presença de mestres 
experientes, como também facilitando encontrar oportunidade de trabalho para os 
egressos. A escolha das disciplinas ministradas priorizava os ofícios mais artesanais 
do que manufatureiros, atenuando outros problemas vivenciados pelas instituições. 

“[...] a maioria absoluta das escolas ensinava alfaiataria, sapataria e 
marcenaria. Outros ofícios eram ensinados em um número menor de 
escolas, predominando os de emprego artesanal como a carpintaria, a 
ferraria, a funilaria, a selaria, a encadernação e outros” (CUNHA, 2000, 
p. 71). 

Por um longo período, as escolas apresentaram rendimento insuficiente, 
com baixa frequência e alta evasão de alunos. Um dos principais problemas era a 
infraestrutura física, o que será melhor abordado à frente, além da falta de professores 
contratados com a devida especialização e experiência. Os mestres das oficinas eram 
profissionais oriundos das fábricas, com conhecimento apenas prático, sem a 
adequada base teórica. Na Tabela 1.1, pode ser observada a sequência das 
inaugurações das escolas e a quantidade de matrículas e frequência média de cada 
EAA no seu primeiro ano de funcionamento. 

Tabela 1.1 – Lista de EAAs com data de inauguração, n° de matrículas e frequência (1910). 
 ESCOLAS DATA INAUGURAÇÃO MATRÍCULAS FREQUÊNCIA 

1 Piauí 1 de janeiro/1910 52 28 
2 Goiás 1 de janeiro/1910 71 29 
3 Mato Grosso 1 de janeiro/1910 108 57 
4 Rio Grande do Norte 3 de janeiro/1910 151 86 
5 Paraíba 6 de janeiro/1910 143 112 
6 Maranhão 16 de janeiro/1910 74 56 
7 Paraná 16 de janeiro/1910 219 153 
8 Alagoas 21 de janeiro/1910 93 60 
9 Campos- RJ 23 de janeiro/1910 209 145 

10 Pernambuco 16 de fevereiro/1910 70 46 
11 Espirito santo 24 de fevereiro/1910 180 52 



82  

12 São Paulo 24 de fevereiro/1910 135 95 
13 Sergipe 01 maio/1910 120 69 
14 Ceará 24 maio/1910 128 55 
15 Bahia 02 junho/1910 40 30 
16 Pará 1 de agosto/1910 160 74 
17 Santa Catarina 1 setembro/1910 100 59 
18 Minas Gerais 8 setembro/1910 32 24 
19 Amazonas 1 outubro/1910 33 18 

 Total  2118 1248 
Fonte: Fonseca (1986a, p.181-183) – adaptada pela autora. 

Observa-se que o número de matrículas variava bastante entre as 
cidades e a frequência média na sua maior parte ficava em torno de 50%. Isso 
acontecia devido a vários motivos, dentre eles o difícil acesso aos edifícios nas 
respectivas cidades, a falta de conforto em suas instalações, a ausência de 
alimentação na própria escola e o baixo nível cultural dos alunos. Tais fatores 
desestimulavam a permanência deles nas EAAs. 

Em 15 de Novembro de 1910, o Marechal Hermes da Fonseca assumiu 
o governo, comprometendo-se também com o desenvolvimento do ensino 
profissional, como o seu antecessor. Dessa forma, em 25 de outubro de 1911, o 
presidente publicou o Decreto n° 9.070, proposto pelo Ministro Pedro de Toledo, que 
acrescentaria novas instruções à legislação anterior das EAAs.    

Uma das mudanças introduzidas pelo Decreto n° 9.070 foi a 
obrigatoriedade do curso de desenho para todos, independentemente do tipo de 
curso. O artigo 7 estipulou os limites de idade para a matrícula mínima de 12 anos e 
máxima de 16 anos. No artigo 11, ficou determinado que as turmas de disciplinas 
teóricas poderiam ter a quantidade de até 50 alunos, enquanto que nas oficinas 
poderiam existir turmas de até 30 alunos. Nos artigos 12 a 17, foram detalhadas as 
atribuições de todos os funcionários da EAA, desde diretor, escriturário, professores 
e mestres de oficinas até porteiros contínuos. Outra novidade é que o artigo 19 
permitiria o contrato de professores estrangeiros, devido a dificuldade em encontrar 
professores de qualidade no país. O decreto também alterou as condições de 
aplicação da renda líquida das escolas, passando a destinar 5% da cota para a Caixa 
de Mutualidade, órgão que dava suporte aos alunos (BRASIL, 1911).  

Foram incluídas também diretrizes de higiene no regulamento que serão 
mais detalhadas na subseção a seguir. A Associação Cooperativa e Caixa de 
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Mutualidade tinha o papel de estimular a produção das oficinas, aumentando a renda 
sem prejudicar o ensino, além de prestar assistência aos sócios em caso de acidentes, 
doenças e morte. Esse benefício perdurou até o ano de 1915, quando foi suprimido 
pelo governo, devido à falta de recursos (FONSECA, 1986a). 

Segundo Kunze (2006), o MAIC teve seu orçamento reduzido em janeiro 
de 1913, conforme consta no artigo 40 da lei nº 2.738, que determinou as expensas 
do Governo para aquele ano. 

“O Presidente da República é autorizado a despender pelas repartições 
subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, no 
exercício de 1913, a quantia de 1.300:000$, ouro, e 34.378:938$302, 
papel, com os serviços especificados nas seguintes verbas: [...] 8 – 
Escolas de Aprendizes Artífices – 1.641:390$000: Reduzida de 
28:000$ a subconsignação “Despesas de instalação e adaptação das 
escolas” (BRASIL, 1913c apud KUNZE, 2006, p.9). 

Essa condição de recursos limitados contribuiu para manter a 
precariedade do quadro da infraestrutura das EAAs, que não tiveram condições de 
promover as reformas e ampliações que mereciam. O acordo estabelecido entre a 
União e os estados, no momento da criação das EAAs, era de que estes últimos 
tivessem providenciado sedes adequadas para o funcionamento das escolas. Porém, 
o MAIC, mesmo ciente da insuficiência de recursos, registrou a sua insatisfação diante 
da postura dos governos estaduais quanto às suas instalações físicas. 

“Os edifícios cedidos por alguns Estados não permitiram a congruente 
instalação das respectivas Escolas, devido à circunstância de lhes 
faltarem as condições precisas de adaptação, não tendo assim os 
Estados atendido ao apelo que lhes fez o Governo Federal, nos termos 
do art. 1º, parágrafo único do decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 
1909” (BRASIL, 1916 apud KUNZE, 2006, p. 111). 

Nesse período, o cenário político internacional não estava favorável, pois 
eclodia a Primeira Guerra Mundial e a economia brasileira era afetada pela queda 
vertiginosa da exportação de café. As importações de muitos países foram 
restringidas, e o governo nacional precisava reduzir seus gastos. No final de 1914, 
Venceslau Brás Pereira Gomes assumia a presidência do Brasil. 

Considerando a crise nas importações estrangeiras, o Brasil precisou se 
reinventar para produzir os produtos de primeira necessidade que antes adquiria em 
outros países. Então, iniciou um processo de implantação de um maior número de 
indústrias dentro do país, que eram necessários para o consumo próprio e que 
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também despertaram o interesse em outras nações. As cidades que mais se 
destacaram neste surto de industrialização foram as do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Fonseca (1986a) aponta que, entre 1915 e 1919, foram inauguradas 
5.936 novas fábricas, sendo um período que mostrou um enorme avanço no 
desenvolvimento industrial se comparado às primeiras duas décadas da República, 
apresentando o número de 12.124 operários contratados. Essa realidade demandou 
do governo maiores investimentos na quantidade e na qualidade pedagógica dos 
estabelecimentos de ensino profissional (FONSECA, 1986a, p. 190). Cunha (2000) 
complementa que: 

“A fabricação de tecidos continuava a ser a atividade industrial-
manufatureira mais importante, seguida dos produtos alimentícios, das 
bebidas e do vestuário. Foi somente nos anos 20 que houve 
investimentos, fortemente incentivados pelo governo, na produção de 
aço e de cimento” (CUNHA, 2000, p. 9). 

Esse novo panorama propiciou a aprovação de um novo regulamento 
para as EAAs, proposto pelo Ministro da Agricultura, Pereira Lima, que foi publicado 
através do Decreto n°13.064, em 12 de junho de 1918. Dentre as inovações desse 
decreto, pode-se citar a alteração dos limites de idade mínima para matrícula, que 
agora seria de 10 anos. Houve, também, uma mudança significativa no processo de 
contratação dos diretores e professores, agora regulamentada no artigo 18 e 19. 

“Art. 18. Para o preenchimento dos cargos do directores das escolas 
será aberto concurso de documentos de idoneidade moral e technica 
na Directoria Geral de Industria e Commercio, no prazo de 30 dias, 
depois de verificada a vaga. O director geral de Industria e Commercio 
apresentará ao ministro a lista contendo os nomes dos tres candidatos 
que lhe parecerem mais aptos, afim de ser feita a escolha. Art. 19. O 
provimento dos cargos de professores e adjuntos de professores e de 
mestres e contramestres será feito mediante concurso de provas 
praticas, presididas pelo director da escola e de accôrdo com as 
instrucções que para tal fim forem expedidas. Em igualdade de 
condições, serão preferidos para os cargos de professores e mestres 
os adjuntos de professor e os contramestres” (BRASIL, 1918). 

A partir desse decreto, os professores só poderiam ser nomeados 
através de concursos, condição que elevaria a qualidade do corpo docente da 
instituição, para obter melhor eficiência na aprendizagem. Os cursos noturnos de 
aperfeiçoamento que tinham a carga horária de duas horas poderiam agora ser 
ofertados para um público externo que não fosse necessariamente formado por alunos 
da escola que fossem maiores de 16 anos.  Outro fato a se destacar é que a matrícula 
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continuava tendo um caráter assistencialista, dando preferência aos “desfavorecidos 
da fortuna”. 

Vale ressaltar que, em 1917, foi criada a Escola Normal de Artes e 
Ofícios Venceslau Brás, em âmbito municipal do Distrito Federal, no Rio de Janeiro 
(Figura 1.8). Fonseca (1986a) destaca que essa instituição tinha inicialmente o 
objetivo de preparar professores e mestres para ministrar o ensino profissional, porém 
estava ele restrito apenas aos funcionários municipais. Diante da necessidade de 
capacitar melhor os docentes das EAAs, através do regulamento de 1924, o governo 
federal se articulou com a prefeitura do RJ para que essa escola passasse a atender 
exclusivamente ao treinamento de professores e mestres do ensino profissional da 
União. 

Figura 1.8 – Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Bráz (edifício principal e oficina de 
carpintaria). 

   Fonte: Pastore; Devonish; Cardoso (2017). 

A instituição disponibilizava dois tipos de diplomas: o de mestre para o 
aluno que concluísse o quinto ano do respectivo curso e o de professor para quem 
avançasse até o sexto ano de estudo, sendo a maioria dos aprendizes do sexo 
feminino, que frequentavam oficinas de economia doméstica e de costura. O autor 
informa que, entre 1919 e 1937, o número anual de matrículas da Escola “Venceslau 
Brás” teve variações, chegando ao número máximo de 459 alunos em 1930, decaindo 
após essa data. No final da década de 1930, a União decidiu demolir o edifício da 
escola e construir, no mesmo local, o Liceu Industrial do Distrito Federal, que pudesse 
atender às novas demandas educacionais, com uma infraestrutura mais ampla e 
moderna, cujo projeto será apresentado em outro capítulo desta pesquisa. 
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As EAAs eram estabelecimentos essenciais para o desenvolvimento da 
educação pública profissional. Contudo, apesar das tentativas do governo federal em 
ajustar as legislações educacionais e dos diretores em promover melhorias em suas 
sedes físicas e treinar os professores, essas escolas ainda não estavam bem 
estruturadas. Dessa forma, o Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Ildefonso 
Simões Lopes, instituiu, em 1920, uma comissão de técnicos especializados na 
temática de ensino profissional, para que as EAAs fossem avaliadas e modernizadas. 
A comissão foi denominada de Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 
Técnico, composta por profissionais do Instituto Parobé, que era bem- -sucedido no 
Rio Grande do Sul. A metodologia adotada no Instituto Parobé era bem diferente das 
EAAs, que vinham sofrendo com baixa frequência e evasão de alunos. 

O engenheiro João Luderitz foi o responsável por coordenar a comissão, 
possuindo larga experiência em educação profissional. Nesse período, já 
demonstrava interesse em obter referências educacionais na Europa e nos EUA, 
defendendo a industrialização da escola, que enfatizava adoção de disciplinas 
técnico-científicas, tais como matemática e desenho industrial, não valorizando 
assuntos de cultura geral. A intenção era preparar o aluno para o mercado de trabalho, 
no menor período de tempo (AMORIM, 2004 apud PEDROSA; SANTOS, 2014). O 
engenheiro defendia uma metodologia baseada na eficiência, na racionalidade e na 
técnica moderna. Apontava ainda que a prática associada à boa técnica deveria ser 
priorizada sobre o conhecimento teórico, visando a corrigir os problemas das escolas 
profissionais. 

O Ministro, então, ampliou os recursos para estruturar essa comissão, 
assim, em 1921, foram nomeados alguns especialistas no assunto para compor o 
Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, juntamente com Luderitz: 
Antonio Hilario Travassos, Lycerio Alfredo Schneirer, Paulino Diamico, Ladislau 
Stawinski, Otelo Batista, Alcides Raupp, Luis de Oliveira Santos e Cirilo Fiume 
(FONSECA, 1986a). 

A comissão deveria seguir as diretrizes de atuação planejadas por João 
Luderitz, que incluíam ações de caráter pedagógico e administrativo. 

“a) Dotar as EAAs de pessoal técnico habilitado e selecionado por meio 
de concurso; 
b) Construir prédios adequados para o funcionamento das 
mesmas;  
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c) As aparelhar com machinismos, petrechos e mobiliarios adequados; 
d) Dotá-las de um regulamento de acordo com a sua finalidade; 
e) Organizar um programa de ensino baseado nos principios da 
pedagogia moderna. 
f) Instituir e installar a merenda escolar; 
g) Editar livros didáticos principalmente sobre desenho, trabalhos 
manuais e technologia dos officios; 
h) Intensificar a produção e renda das escolas, organizando para isso 
o serviço de Industrialização” (CPDOC/FGV, 1935a, p. 12/503, grifo 
nosso). 

Esse plano de ação apresentava ideias fundamentais à melhoria das 
atividades nas EAAs, porém alguns itens foram considerados prioritários. Os itens “b” 
e “c” solicitaram um planejamento estratégico em levantar a situação física de todas 
as dezenove unidades, realizando visitas técnicas e articulação com os diretores das 
escolas e autoridades dos estados sobre as demandas de cada edifício e os 
equipamentos necessários. O item “f”, que previa implantar a merenda escolar, atuaria 
diretamente no bem-estar e no estímulo à permanência dos alunos durante todo o 
curso. No ano seguinte, em 26 de setembro de 1922, seria assinada uma portaria 
instituindo a merenda escolar, que iria contribuir, de forma decisiva, para o aumento 
da frequência escolar. O item “g”, que abordava o preparo dos livros didáticos, era 
essencial para a evolução da aprendizagem, já que não havia livros desse assunto 
disponíveis no país. No processo de execução desse plano, o Serviço de 
Remodelação observou que muitos diretores, professores e mestres não obedeceram 
à regulamentação de forma adequada. 

João Luderitz e Francisco Montojos6 tinham muitas restrições ao 
desempenho dos mestres, que eram contratados sem nenhum critério. Então, o 
Serviço de Remodelação teve a iniciativa de minimizar esse problema contratando 
“anualmente turmas de mestres e contramestres formados em diversos 
estabelecimentos nacionais, para reforçar a mestrança das escolas, além de 
profissionais brasileiros que tinham feito especialização no exterior” (CUNHA, 2000, 
p. 81). 

O Serviço de Remodelação preparou um novo currículo pedagógico, que 
fez parte do Projeto de Regulamento do Ensino Profissional Técnico, entregue em 
1923 ao ministro. O projeto contemplava medidas de industrialização e geração de 
renda das escolas, que já era bem difundida no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo 

 
6 O engenheiro Francisco Montojos havia sido diretor da Escola de Artes e Ofícios Wenceslau Bráz, 
em 1931, localizada no Distrito Federal (RJ). 
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e também no Distrito Federal. Entretanto, instalou-se uma intensa polêmica sobre se 
essa estratégia poderia realmente contribuir para a aprendizagem dos discentes. 
Diante disso, o conceito da industrialização não foi implantado, pois o regulamento 
acabou não sendo aprovado. 

Luderitz continuou na condução do Serviço de Remodelação por mais 
alguns anos e finalmente conseguiu concretizar seu “plano de industrialização” das 
EAAs, na gestão do Ministro Miguel Calmon du Pin e Almeida, instituindo a 
“Consolidação dos dispositivos concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices” em 
1926. A principal inovação nesse plano era possibilitar o funcionamento das oficinas 
fora das horas regulamentares, com alunos e público externo, intensificando a 
produção e a renda nas escolas. Os alunos receberiam uma remuneração pelos 
artefatos produzidos durante as aulas ministradas, visando também a gerar recursos 
para realizar melhorias nas instalações da própria escola (FONSECA, 1986a). 

A Consolidação também realizou uma reformulação do programa de 
ensino, introduzindo uma uniformização dos currículos nas escolas, pois 
anteriormente cada diretor implantava currículos e metodologias próprias. Foi 
proposto um agrupamento de “seções de ofícios correlatos”, no qual as oficinas cujos 
conteúdos tinham similaridades, como as de Tipografia, impressão, encadernação e 
foto-técnica, formariam a seção de Artes Gráficas. Já a Seção de Trabalhos em 
madeira seria composta pelas oficinas de carpintaria e marcenaria. Cunha (2000, p. 
73) destaca que a Consolidação organizou um currículo de aprendizagem para as 
oficinas da seguinte forma: 

“[...] prescrevendo, em primeiro lugar, para os dois primeiros anos 
letivos, paralelamente aos cursos primários e de desenho, a 
aprendizagem de trabalhos manuais como estágio pré-vocacional da 
prática dos ofícios. Para os anos letivos seguintes, foram estabelecidas 
oito seções destinadas ao ensino de ofícios manuais e uma seção 
destinada ao ensino de técnicas comerciais” (CUNHA, 2000, p. 73). 

O regime escolar não sofreu muitas modificações, pois o regulamento 
estabelecia que o tempo estipulado para finalizar os ofícios era de quatro anos, 
podendo ampliar por mais dois anos, caso não tivesse concluído o curso no tempo 
previsto. A quantidade máxima de oficinas era de cinco, mas, a partir de então, poderia 
ser ampliada, desde que houvesse espaço suficiente no edifício de cada escola, 
considerando o número de vinte candidatos para o novo ofício. A Consolidação 
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determinou ainda que o ensino dos cursos noturnos contemplasse aulas teóricas e 
práticas, de duração nunca inferior a 50 minutos. Outra recomendação era sobre o 
controle da disciplina dos alunos, que exigia a permanência do Diretor no 
estabelecimento durante as aulas diurnas e noturnas, para realizar a devida 
fiscalização (CUNHA, 2000).  

Vale ressaltar que a Consolidação também organizava a rotina 
financeira das EAAs, na qual a renda das escolas provinha essencialmente da venda 
dos artefatos produzidos nas oficinas e dos consertos realizados por elas, sendo algo 
mais importante para evitar a evasão dos alunos do que propriamente para contribuir 
como fonte na manutenção das escolas. A modernização das novas diretrizes 
pedagógicas ocasionou um sensível aumento de matrícula e frequência nas escolas.
 Em 1927, foi sancionado o Projeto Fidélis Reis, que representou uma 
revolucionária proposta política, pois previa a obrigatoriedade do ensino profissional 
no país, nas escolas primárias mantidas ou subvencionadas pela União, além de 
estender a sua oferta para todos, ricos e pobres. Fonseca (1986a) aponta que o 
projeto foi bastante discutido na Câmara e no Congresso e foi aprovado pelo 
presidente Washington Luís. Entretanto, devido ao seu alto orçamento, de 400.000 
contos de réis, tal projeto não pôde ser executado. 

No final dos anos de 1920, a economia brasileira concentrava suas 
exportações em oito produtos primários: café, sendo 70%, açúcar, cacau, algodão, 
mate, tabaco, borracha, couro e peles (ABREU, 1986 apud SEGAWA, 2010). O autor 
relata que, no período de 1920 a 1929, a taxa de crescimento da agricultura foi de 
4,1%, enquanto a indústria cresceu 2,8%. Nesse período, a economia entrava em 
crise diante da “quebra” da Bolsa de Nova Iorque, nos EUA, em 1929, fato que 
repercutiria negativamente em todo o mundo, afetando, inclusive, o ritmo da produção 
cafeeira do Brasil. Além disso, as estatísticas mostravam que o valor de arrecadação 
da produção agrícola estava menor que o valor industrial, evidenciando o 
desenvolvimento industrial do Brasil e, assim, demandando maior atenção à formação 
dos trabalhadores fabris (FONSECA, 1986a). 

Paralelamente a isso, o contexto político, social e econômico brasileiro 
atravessou um período de intensa transformação, pois, em outubro, aconteceu o 
Golpe de 1930, que derrubou o então presidente da República, Washington Luís, e 
impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, representando o fim da República 
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Velha. Assim, tomou posse Getúlio Vargas, assumindo a chefia do “Governo 
Provisório”. Nesse ínterim, foram implantadas reformas nos diversos setores e a 
educação também foi contemplada com intervenções significativas. Seu governo 
perdurou até 1945, ficando marcado pela centralização do poder e uma política 
popular trabalhista7.  

Buffa e Pinto (2002) assinalam que as diversas transformações sociais 
ocorridas a partir de 1930 geraram uma estratificação social mais complexa, surgindo, 
nesse cenário, os trabalhadores urbanos e operários, a expansão da camada média 
devido ao crescimento do setor terciário e a formação da burguesia industrial. Um dos 
resultados dessa nova realidade foi o aumento da procura pela formação escolar em 
seus diversos graus. 

Em 14 de novembro de 1930, o governo criou o Ministério da Educação 
e Saúde Pública (MESP), o qual, a partir de então, faria a administração de todos os 
estabelecimentos de ensino, incluindo as EAAs, responsáveis pela oferta do ensino 
profissional público. O primeiro Ministro da Educação do Governo Vargas foi o mineiro 
Francisco Luís da Silva Campos, que realizou ajustes no ensino superior, no ensino 
secundário e no ensino comercial (1930-1934). Porém, o ensino profissional não foi 
contemplado nessas reformas (PASTORE; DEVONISH; CARDOSO, 2017). 

O Governo Provisório decide extinguir o serviço de Remodelação do 
Ensino Profissional, e, através do Decreto n° 19.560/1931, foi criada a Inspetoria do 
Ensino Profissional Técnico. Esse novo órgão também seria subordinado ao Ministério 
da Educação, obedecendo a um regulamento próprio, e teria a atribuição de 
administrar e fiscalizar todos os serviços relativos ao ensino profissional técnico. De 
acordo com Cunha (2000, p. 87), a Inspetoria assumia as mesmas atribuições do 
Serviço de Inspeção da rede de escolas profissionais, consistindo em:  

“[...] orientar a educação ministrada nas escolas, passou a ser da 
competência desse serviço: zelar pelo caráter educativo do 
funcionamento industrial das escolas e pela execução de todos os 
serviços previstos pelos regulamentos em vigor; propor a transferência 
de diretores, mestres, contramestres e demais elementos do quadro 
técnico e administrativo; promover e elaborar a organização e a revisão 
dos programas, regimentes, horários, projetos de construção e 
instalação e de execução de serviços de aprendizagem escolar e 
submete-los a aprovação superior; tratar as promoções e as 
 

7 O governo de Getúlio Vargas perdurou por 15 anos seguidos, de 1930 até 1945. De 1930 a 1934, foi 
gestor do “Governo Provisório”; de 1934 até 1937, como presidente da República do Governo 
Constitucional; e de 1937 a 1945, instituiu a ditadura do Estado Novo. 
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substituições do pessoal técnico e administrativo, tanto contratado 
como efetivo das escolas, bem como organizar instruções dos cargos 
previstos pelos regulamentos; propor os contratos de professores, 
mestres e contramestres” (CUNHA, 2000, p. 87). 

Nesse cenário, foi instituído o cargo do Inspetor Geral, sendo entregue 
ao engenheiro Francisco Montojos, como também de quatro inspetores auxiliares, que 
tinham a missão de supervisionar as escolas profissionais distribuídas em todo o 
território do país. Francisco Campos foi exonerado do cargo de Ministro da Educação 
em setembro de 1932, assumindo, na sequência, Washington Pires. Contudo, este 
seria substituído por Gustavo Capanema em julho de 1934. Capanema foi 
responsável por grandes reformas políticas na área da educação, tendo inclusive dado 
continuidade a alguns projetos de Francisco Campos. 

A aproximação do Ministro da Educação com os protagonistas do 
movimento da “Semana de Arte Moderna de 1922” também desencadeou uma 
afinidade com os arquitetos modernos. Capanema buscava, nas inovações da 
arquitetura e das artes, uma forma de potencializar a imagem de progresso e de poder, 
essenciais para solidificar as bases políticas do Estado Novo (CHAVES, 2008). Dentre 
suas realizações, reformou o ensino secundário, além da criação da Universidade do 
Brasil, e criou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Mas 
um dos grandes destaques de sua gestão foi a construção do edifício do Ministério da 
Educação no Rio de Janeiro, que se tornaria um marco histórico para a arquitetura 
moderna brasileira.   

Nesse mesmo momento, é promulgado o Decreto n° 24.558/1934, que 
transformou a Inspetoria em Superintendência do Ensino Industrial, visando a atender 
às demandas de aspectos pedagógico e social. Francisco Montojos permaneceu na 
coordenação do novo órgão, e ele mesmo instituiu as premissas desta 
superintendência.  

“Dar aos futuros operários nacionais ensino compatível com o 
progresso attingido pelas nossas industrias; Dar maior amplitude ao 
ensino nas escola profissionais da união, de modo que os seus 
egressos, possuidores de culltura acima da elementar, tenham mais 
larga visão no campo dos respectivos oficios; Preparar artífices não 
somente bons trabalhadores, mas também bons mestres e 
orientadores da iniciativa particular; pôr o ensino technico em estreita 
comunhão de vistas entre o Governo Federal, estaduaes, municipaes 
e mais com as fabricas e cooperativas” (CPDOC/FGV, 1935a, p. 
15/503). 
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Assim, o Ministério da Educação estimulava que instituições de ensino 
profissional de outros âmbitos, públicos ou particulares, e, caso adotassem a 
organização didática e o regime escolar das escolas federais, seriam reconhecidas 
oficialmente e estariam sob a fiscalização da Superintendência do Ensino Industrial 
(FONSECA, 1986a). 

Capanema defendeu a criação de uma Universidade do Trabalho em um 
projeto enviado ao presidente em 1934, afirmando que essa instituição teria por 
objetivo “preparar operários, desde os simples artífices para as profissões 
elementares até os operários graduados e contramestres para o serviço da grande 
indústria moderna”. O Ministro da Educação priorizava a fundação de grande número 
de escolas profissionais, que pudessem atender às demandas industriais no país. Mas 
reconheceu que seria importante cogitar uma universidade do trabalho na capital da 
República, pois era o lugar "onde o desenvolvimento das indústrias já exige operariado 
numeroso, variado e competente. Os diferentes cursos dessa universidade poderiam 
servir de padrão para as escolas profissionais existentes nos outros pontos do país.” 
(SCHWARTZMAN; BOMENY, 2000, p.250). Essa proposta veio a se concretizar 
através da remodelação da Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Brás, do Rio 
de Janeiro. 

Uma nova Constituição foi outorgada em julho de 1934, apresentando 
grandes avanços da área da educação, na qual foram implementados o direito 
universal à educação básica; a gratuidade do ensino e a condição facultativa do ensino 
religioso, que antes estava proibido. Também trouxe alterações expressivas na 
legislação trabalhista e na autonomia dos sindicatos (BRASIL, 1934). Contudo, essa 
Carta Magna não apresentou nenhuma novidade referente à legislação do ensino 
profissional. 

Como as políticas públicas refletiram no desempenho educacional das 
EAAs nesses primeiros anos de funcionamento? Para responder a essa questão, 
também é importante observar os registros de número de matrículas, frequência e 
evasão de alunos, pois essa análise quantitativa demonstra como foi o panorama 
geral nessa primeira fase. As estatísticas foram pesquisadas e analisadas por Cunha 
(2000), em fontes primárias do CPDOC/FGV, a partir dos relatórios dos diretores das 
escolas e/ou dos respectivos ministros responsáveis por essas instituições.  
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O autor informa também que, no primeiro ano de funcionamento das 
escolas, houve aproximadamente dois mil alunos matriculados em todas elas, e o 
maior número encontrado durante o período das EAAs foi de 6 mil alunos, em 1933. 
Os cursos noturnos eram bem menos procurados que os cursos diurnos, e a variação 
de matrículas acontecia não somente entre uma escola e outra no mesmo ano, mas 
também ao longo dos anos. As especialidades das oficinas não sofreram muitas 
alterações no período 1916-1923, sendo o caso das oficinas de funilaria, marcenaria, 
alfaiataria, mecânica, selaria, escultura, pintura decorativa, ourivesaria, entre outras.  

A análise sobre a frequência dos alunos mostrou que dez estados dos 
dezenove ao todo registraram o seu menor coeficiente de frequência no período 1918-
1926 e que, a partir de 1932, os índices de frequência nas escolas foram, na maior 
parte dos casos, superiores aos dos anos anteriores. A estatística da evasão de 
alunos foi analisada somente referente a dois períodos, 1913-1917 e 1935-1937, 
observando que houve uma tendência decrescente das taxas e que as escolas que 
registraram os índices mais baixos nos dois períodos foram as EAAs do Amazonas, 
da Paraíba e do Paraná.  

No Gráfico 1.2, observa-se um aumento gradual no número de 
matrículas do ensino industrial nas EAAs no período de 1907 a 1926. O ano de 1928 
representou o ano com maior número de conclusões de curso, porém o percentual em 
cada ano individualmente era muito baixo. As matrículas entre 1932 e 1938 
apresentaram números relativamente constantes. 

Gráfico 1.2 – Relação matrículas x conclusões de curso nas EAAs. 

 Fonte: Carvalho (2018), baseado em dados do IBGE. 
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A trajetória das EAAs nessas primeiras décadas foi caracterizada por 

uma significativa autonomia administrativa e pedagógica por parte dos diretores de 
cada escola. Contudo, o governo federal entendeu que era fundamental intensificar 
esse controle, uniformizar os currículos e criar órgãos intermediários de apoio ao 
Ministério que pudessem promover um planejamento e uma estratégia de fiscalização 
das EAAs. Esse processo iniciou-se com a criação do Serviço de Remodelação de 
Ensino Profissional Técnico, que contribuiu decisivamente para aumentar a 
dependência das EAAs ao governo federal, através das regras constantes na 
Consolidação, sendo transformada sucessivamente em Inspetoria do Ensino 
Profissional Técnico e Superintendência do Ensino Industrial. Na linha do tempo 
abaixo (Figura 1.9), observa-se um resumo dos fatos marcantes da primeira fase. 

Figura 1.9 – Linha do tempo com os marcos históricos das EAAs (1889-1937). 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

Observa-se que as legislações pertinentes à organização do ensino 
profissional, a partir da Proclamação da República, buscaram estabelecer,  por meio 
da política progressista, diretrizes pedagógicas e normas de funcionamento que 
pudessem modernizar a instituição, contando ainda com o apoio das comissões 
técnicas especializadas que foram criadas nesse período.  

1.3. A arquitetura das EAAs no Brasil 
1.3.1. O contexto da arquitetura escolar no Brasil  

Na passagem do século XIX para o século XX, o Brasil apresentava forte 
influência da cultura europeia, nomeadamente a cultura francesa, em que a classe 
burguesa buscava implantar, em seu cotidiano, hábitos de modernidade e de 



95  

civilização, traduzidos em diversas manifestações culturais, inclusive a arquitetura. 
Nesse período de transição, o contexto da arquitetura brasileira foi caracterizado por 
gradativas transformações, conciliação de técnicas construtivas, além da absorção de 
novas estéticas e programas funcionais.  

Buffa e Pinto (2002) destacam que a trajetória da arquitetura dos grupos 
escolares paulistas iniciou-se no final do século XIX, a partir da atuação de políticos 
republicanos e educadores, que pretendiam organizar e difundir o ensino primário 
para a população. Assim, decidiram construir prédios com espaços que fossem 
adequados ao seu funcionamento e que simbolizassem o poder do Estado. 
Geralmente, eram escolhidas localizações privilegiadas no contexto urbano, próximas 
a outros edifícios públicos no centro da cidade.  Para viabilizar os projetos e as 
execuções dessas escolas, destacou-se a contribuição de profissionais de origem 
estrangeira. A primeira escola graduada para o ensino primário, com salas de aulas 
divididas por níveis em várias classes, foi projetada por Ramos de Azevedo, na 
década de 1890, em São Paulo. Essas escolas surgiram como resultado do 
crescimento da indústria e do processo de urbanização, implantando o conceito de 
modernização na arquitetura escolar.  

Os primeiros grupos escolares traziam uma linguagem requintada 
aplicada em projetos-tipos que possuíam a mesma configuração de planta baixa, 
porém recebendo fachadas diferenciadas. A tipologia adotada, na sua maioria, era de 
prédios compactos e simétricos, divididos em alas para meninos e meninas com 
acessos independentes (Figura 1.10). Quando possuíam dois pavimentos, os 
gêneros eram separados em diferentes pavimentos, além da presença de porões, 
para evitar a umidade e elevar o edifício do solo. O programa era composto 
basicamente por salas de aula (1), circulações (2) e poucos ambientes 
administrativos. Havia também a previsão de um galpão de uso múltiplo destinado a 
recreio, educação física e festividades, geralmente construído isolado nas laterais do 
lote, ligado ao edifício principal por circulações cobertas, com a presença de sanitários 
como um anexo independente (BUFFA; PINTO, 2002). Como exemplos, podem ser 
citados os Grupos Escolares do Braz (1895) e o de Jahú (1901), projetado por José 
Van Humbeeck. 
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Figura 1.10 – Planta baixa térreo (a) e vista externa (b) da Escola Modelo da Luz. 

 Fontes: Buffa e Pinto (2002) (a); ESCOLA (2022) (b).  

Já as Escolas Normais projetadas nesse período em São Paulo 
possuíam projetos exclusivos, adaptados à topografia do terreno, adotando uma 
linguagem mais imponente de inspiração italiana com acabamentos nobres (Figura 
1.11). 
Figura 1.11 – Plantas baixas do pavimento térreo e superior (a) e vista externa (b) da Escola Normal 

Caetano de Campos em São Paulo/SP. 

 Fonte: Caetano de Campos (2013) (a) e São Paulo (2016) (b). 

Por se tratar de escolas secundárias, possuíam um programa funcional 
mais amplo, incluindo biblioteca, anfiteatro e laboratórios. A primeira Escola Normal 
de SP, a Escola Caetano de Campos, foi projetada por Ramos de Azevedo8, sendo 
inaugurada em 1894 (BUFFA; PINTO, 2002). A tipologia arquitetônica consistia em 
uma configuração em U, aberta para a área interna com fachada simétrica e acesso 
centralizado. O desenho gerava um pátio interno que se integrava com as circulações 

 
8 Ramos de Azevedo formou-se engenheiro-arquiteto, em 1878, na Bélgica. Atuou principalmente em 
São Paulo, onde elaborou diversos projetos institucionais, adotando um repertório estilístico inspirado 
na beaux arts, além de uma expressiva racionalidade construtiva. 
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do edifício. Essa solução associada à presença de muitas aberturas promovia um 
melhor cruzamento de ventilação e boa iluminação, essenciais aos princípios 
higienistas bastante valorizados por médicos e políticos. Esses projetos educacionais 
traziam também o conceito de solidez e monumentalidade, com qualidades 
construtivas próprias dos edifícios públicos da época. 

Segundo Buffa e Pinto (2002), durante a década de 1920, os projetos 
dos grupos escolares paulistas mantêm as mesmas configurações tipológicas e 
acabamentos construtivos, porém apresentaram duas inovações: a inserção de 
sanitários dentro do edifício e a execução de estrutura de lajes de concreto. Também 
surge uma nova linguagem nas fachadas, que adquirem uma estética Neocolonial, 
com o uso de beirais e, às vezes, de frontões definindo o local de acesso. Esse 
movimento Neocolonial promoveu um culto às tradições nacionais com projeção no 
Brasil e nos países da América Latina. Os primeiros exemplos de arquitetura 
neocolonial surgiram em São Paulo, com a atuação de Ricardo Severo (1869-1940), 
seguido por Victor Dubugras. Contudo, foi através do trabalho do médico José 
Mariano Filho (1881-1946), no Rio de Janeiro, que o Neocolonial tomou maior impulso 
(SEGAWA, 2010).  

Já no Rio de Janeiro, o movimento tornou-se a arquitetura oficial escolar, 
pois os intelectuais cariocas iniciaram um processo de conscientização do valor da 
arte luso-brasileira. Fernando de Azevedo foi diretor na Instrução Pública no Distrito 
Federal durante os anos de 1927 a 1930, sendo protagonista nas ideias da Escola 
Nova, considerando a estrutura física das escolas um fator importante na 
reformulação do sistema educacional. Foram assim construídos vários grupos 
escolares no DF, projetados por Heitor de Melo (1875-1920), no padrão Neocolonial, 
além da monumental Escola Normal do Rio de Janeiro, projetada por Angelo Bruhns 
e José Cortez e construída entre 1928 a 1930 (Figura 1.12). O padrão tipológico do 
edifício se traduzia em uma planta quadrangular simétrica, configurando um recuo 
frontal de acesso e um pátio central em forma de claustro destinado ao convívio dos 
alunos, contornado por circulações que permitiam o acesso às salas de aula. As salas 
situadas no andar térreo do prédio eram amplas e bem iluminadas, com pé-direito alto. 
No pavimento superior, ficavam os setores administrativos, a biblioteca e a sala dos 
professores. 
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Figura 1.12 – Planta baixa (a) e vista aérea (b) da Escola Normal do Rio de Janeiro/RJ (1930). 

    Fonte: Slideshare (2014). 

A construção de sedes planejadas para os grupos escolares não 
aconteceu tão frequentemente em outros estados no início do século. Vago (2000, 
apud Santiago, 2011) aponta que a implantação dos primeiros grupos escolares foi 
feita em prédios adaptados, e não construídos para esse destino, como aconteceu em 
Belo Horizonte, cidade planejada, que teve suas duas primeiras escolas instaladas 
em 1907, no palacete do próprio Secretário do Interior e em um prédio desativado de 
um quartel da polícia. 

Na década de 1930, ocorreram inovações científicas e técnicas 
relacionadas aos novos métodos de ensino trazidos por Rosa Montessori, na Europa, 
e John Dewey, nos Estados Unidos, que condenavam a submissão hierárquica do 
aluno ao professor e a educação repressiva. Essa filosofia pedagógica de caráter 
democrático influenciou bastante na dinâmica e na organização das funções da 
escola, buscando trazer mais a presença de luz, ar, natureza e atividades esportivas9. 
Seguindo esse fluxo de ideias, durante a gestão do prefeito do Distrito Federal Pedro 
Ernesto (período de 1931-1935), foi implementado o conceito da “nova escola” 
defendido pelo educador Anísio Teixeira, congregando um grupo de arquitetos, como 
Enéas Silva, Wladimir Alves de Souza, Paulo Camargo de Almeida e Affonso Reidy, 
visando a construir um conjunto de escolas populares no Rio de Janeiro (SEGRE, 
2006).  

Nas primeiras três décadas do século XX, a arquitetura escolar brasileira 
foi palco de uma superposição de movimentos históricos que surgiram em ritmo 

 
9 Algumas experiências de projetos internacionais que inovaram na concepção de projetos escolares, propondo uma intensa integração dos espaços inetrnos com a natureza, foram desenvolvidos por Sanchez Lagos e De la Torre, na escola Jockey Club (1928), o arquiteto Richard Neutra, na Escola experimental de Los Angeles (1935), e por Eugene Beaudouin e Marcel Lods, na escola ao livre em Paris (1935). 
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acelerado, tentando adaptar as formas do passado à modernização das técnicas 
construtivas, sendo um reflexo das tendências europeias. Esse repertório de 
linguagens foi aplicado na arquitetura escolar, porém a tipologia arquitetônica dos 
edifícios não sofreu grandes alterações nesse período, pois todas elas mantinham a 
configuração simétrica, já sendo implantada mais solta no terreno sempre com o 
acesso centralizado. Os grupos escolares se configuraram como edifícios mais 
compactos e sem pátio, podendo ter de um a dois pavimentos. Já as Escolas Normais 
apresentavam uma área construída maior, diante do programa mais complexo, cujos 
espaços se desenvolviam ao redor de um pátio central. As fachadas dos dois padrões 
educacionais possuíam aberturas ritmadas com janelas generosas.  

No próximo subcapítulo, serão apresentadas as tipologias dos projetos 
das novas sedes das Escolas Aprendizes Artífices, que, em muitos casos, coincidem 
com esses mesmos padrões.  

1.3.2. As primeiras sedes planejadas das EAAs no Brasil 
Na história da arquitetura escolar, muitos edifícios utilizados para as 

atividades educacionais eram alugados ou cedidos, e muitos deles ficavam anexos a 
espaços destinados a outros usos públicos, tais como cárceres, hospitais, cemitérios 
e matadouros, cuja proximidade era considerada inadequada pelos inspetores 
públicos. Muitos desses estabelecimentos de ensino funcionaram até épocas 
recentes, em edifícios de arquitetura conventual e religiosa, que não eram construídos 
exclusivamente para tal fim10.  

Segundo Frago e Escolano (2001, p.62) “a escola pois, enquanto 
instituição, ocupa um espaço e um lugar: que pode ser um espaço projetado ou não 
para tal uso, mas dado que está ali, e um lugar por ser um espaço ocupado e utilizado”. 
Os autores apontam que a educação possui uma dimensão espacial e que a 
configuração arquitetônica da escola como lugar é impactada pelos seus usos e 
funções e pelas relações existentes entre pessoas e objetos. Frago e Escolano (2001, 
p.73) destacam também que a aceitação da necessidade de construção de edifícios 

 
10 As primeiras escolas EAAs precisavam adaptar o seu programa funcional mínimo a esses imóveis cedidos, incluindo ambientes administrativos, salas de aula teóricas e oficinas. Algumas dessas sedes disponibilizavam mais área e contemplavam espaços para refeitório, gabinetes médico e dentário e museu de artefatos. 
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próprios para serem escolas foi historicamente o resultado da confluência de diversas 
forças ou tendências, sejam de caráter social ou de caráter pedagógico. 

A condição de utilização de outras tipologias funcionais de edificações 
para a função educacional também foi uma realidade no contexto da implantação das 
EAAs, pois, na primeira década de funcionamento, todas essas escolas ficaram 
instaladas em edifícios de usos diversos que foram aproveitados diante das limitações 
de orçamento e da necessidade do governo de agilizar a implantação das unidades 
em cada capital da federação. Assim, foram utilizados residências, quartéis, hospitais, 
mercado de frutas, galpões e clubes para viabilizar a inauguração dessas unidades 
educacionais. Segawa (1988 apud SANTIAGO, 2011) considera essa adaptação de 
uso no contexto arquitetônico como a adoção de uma “arquitetura reciclada” para o 
uso de estabelecimentos de ensino. Moniz (2007, p.36), por sua vez, ressalta que a 
legislação portuguesa, instituída em 1844, também estabeleceu o uso de edifícios 
públicos apropriados para abrigar os Liceus, “assim, é com essa proposta que vai 
iniciar-se a instalação dos liceus nos conventos das extintas ordens religiosas, nos 
colégios jesuítas, nos hospitais abandonados, em casas particulares, armazéns, 
igrejas, etc”.   

Nessa primeira fase, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 
designou Paulo Ildefonso d’Assumpção, diretor da EAA do Paraná, para realizar 
visitas de inspeção nas EAAs do Norte do país entre os anos de 1916 e 1917, talvez 
pelo fato de estarem mais afastadas da capital federal. O relatório dessa inspeção foi 
publicado no fascículo 2 da Revista Pedagógica11 produzida pela EAA do Ceará em 
1917, cujo conteúdo será discutido a seguir. 

 O inspetor registrou, em seu relatório, que a vistoria realizada foi 
bastante proveitosa, tendo contribuído para o aprimoramento pedagógico das escolas. 
O inspetor reconheceu ainda a necessidade de fazer essa intervenção, pois as 
escolas iniciaram seu funcionamento utilizando métodos arcaicos, sem adotar uma 
padronização, conforme explanado no trecho do seu relatório a seguir. 

“Embora orientadas por um mesmo regulamento, essas escolas 
apresentavam, de facto os mais diversos aspectos, sob o ponto de 
vista de seu funcionamento interno e de seus methodos de ensino. 
 

11 A Revista Pedagógica publicava temáticas ligadas à orientação filosófica da Escola, possuindo o 
perfil republicano da época, com um caráter: modernista, higienista, civilista e apologético do trabalho 
como valor moral e social (MADEIRA, 1999). 
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Desde suas instalações e adaptações, desde a natureza e essência do 
ensino, desde a formação e subdivisão de suas classes, até as 
condições technicas do trabalho officinal, foi necessário tudo investigar 
e examinar [...]” (REVISTA PEDAGÓGICA, 1917, p. 90). 

O inspetor ainda registra no seu relatório a priorização das ações de 
reorganização no ensino elementar nas escolas para depois investir em outras 
questões relatadas por ele: 

“Depois veio a cuidadosa inspeção ao adiantamento de cada alumno, 
a seriação nacional das turmas de aprendizes, especialização das 
matérias de ensino pelos preceptores, a rotação systematica dos 
professores por todas as series com aproveitamento do tempo e 
aplicação quotidiana dos aprendizes a todas as disciplinas de seu 
curso, as lições curtas e incisivas, derrocando completamente os 
prejuízos dos methodos mneumonicos em beneficio do ensino 
synthetico e intuitivo [...] Depois as oficinas, sua organização, seu 
trabalho, seu material, suas instalações, seus artefactos” 
(REVISTA PEDAGÓGICA, 1917, p.91, grifo nosso). 

Naquele momento da realização das visitas, também foram verificadas 
as competências profissionais dos educadores, pois alguns não estavam preparados 
adequadamente para ministrar os ofícios, sendo fundamental que se investisse na 
capacitação deles. O Inspetor demonstrou expressivo interesse em dar mais ênfase 
ao estudo de outras disciplinas e atividades preparatórias ao ensino de habilidades 
manuais, tais como o curso de desenho, o conhecimento de matemática, a prática dos 
materiais nas obras, o conhecimento dos estilos e o sentimento de ordem, 
implantando princípios de modernização nas escolas. Outro ponto bastante valorizado 
era desenvolver o aspecto disciplinar e a educação física e corporal: 

Além disso, a destreza no trabalho só poderá ser atingida com a 
observância da boa hygiene corporal, com a justeza dos movimentos, 
e a aplicação racional dos musculos em função com o cerebro. O 
espirito de ordem, formação e symetria virá facilitar a preparação do 
operariado, educando o golpe de vista, o sentimento visual das 
posições, das relações das linhas e dos planos, a correlação das 
formas, criando-lhe a universal percepção do perfeito. (REVISTA 
PEDAGÓGICA, 1917, p.92). 

Observa-se, no discurso do Inspetor, princípios de racionalidade e 
modernização, introduzindo diretrizes pedagógicas que visavam a imprimir maior 
controle do tempo e do espaço, pensando a escola como uma fábrica e um espaço 
de produção. 
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Paulo Ildefonso aponta ainda, em seu relatório, as condições das 
estruturas físicas das EAAs visitadas no Norte do país, com exceção da EAA do Piauí, 
pois informa que não houve tempo suficiente de contemplar essa unidade. Algumas 
escolas causaram boa impressão, enquanto outras não apresentavam uma estrutura 
mínima necessária. 

“Quase todas as escolas percorridas, conforme consta dos meus 
relatórios transmitidos a V. Ex., se encontram em excelentes condições 
de instalação, dispondo de espaçosos edifícios, uns cedidos pelos 
respectivos Estados, outros do patrimônio nacional. As Escolas de 
Alagoas, Ceará, Parahyba, Rio Grande do Norte e Maranhão, 
dispõem de grandes edificações, com amplas acomodações, propicias 
ao máximo desenvolvimento destes institutos.12 Agora mesmo as 
escolas do Pará e Amazonas acabam de ser contempladas pelos 
governos locaes com amplos edifícios, dignos de desenvolvimento das 
duas opulentas capitaes do Norte. Mais Modesta, a escola de Sergipe, 
ainda assim possue amplas oficinas, se bem que necessitem ser 
ampliadas as suas aulas. As da Bahia e Pernambuco não satisfazem, 
entretanto, as condições necessárias e não estão na altura das 
capitães em que funcionam. A do Espirito Santo igualmente necessita 
ser dotada de prédio conveniente” (REVISTA PEDAGÓGICA, 1917, 
p.93, grifo nosso). 

Dentre as escolas visitadas, a EAA de Sergipe era a que mais se 
destacava no ensino ministrado nas oficinas, porém Paulo Ildefonso também registrou 
um bom desempenho no preparo dos aprendizes para as habilidades manuais nos 
estados da Paraíba, do Ceará, do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Na sequência 
do texto, o Inspetor relatou ainda o seguinte: 

“Ha estabelecimentos que enthusiasmam pelo esforço operado em 
suas adaptações, dentro das verbas de comum custeio. Assim, as 
escolas de Sergipe, Alagoas, Parahyba, Ceará e Maranhão. Em 
relação ao aparelhamento mecânico de suas instalações de trabalho, 
destaca-se a escola do Ceará, montada também com esforço próprio, 
com o pessoal da escola. Do mesmo modo estão bem aparelhadas as 
escolas de Alagoas e Maranhão” (REVISTA PEDAGÓGICA, 1917, 
p.94, grifo nosso). 

Na conclusão do seu relatório de inspeção das EAAs do Norte do país, 
o Inspetor Paulo Ildefonso recomendou ao MAIC que: 

“[...] pode e deve uniformizar esse ensino do Sul ao Norte do paiz, sem 
receio que as condições regionais possam se expor a uma comum 
aplicação de preceitos. A experiência está feita, a prova foi tirada. É a 
indução colhida na paciente observação de longos meses [...] O 
ministério poderá dictar os mesmos programas, os mesmos 
 

12 Essa informação positiva não corresponde às opiniões de outros autores e fontes. O Inspetor pode 
ter considerado algumas sedes em bom estado diante do quadro mais precário de outras escolas. 
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horários, o mesmo regimen, os mesmos processos, as mesmas 
lições, as mesmas gradações technicas por todas as escolas da 
União” (REVISTA PEDAGÓGICA, 1917, p.94, grifo nosso). 

Essa intenção de uniformização dos processos e métodos pedagógicos 
foi melhor organizada a partir da publicação de nova regulamentação das EAAs em 
1918, já comentada no subcapítulo anterior, além da contribuição do Serviço de 
Remodelação criado em 1920. 

A partir de pesquisa realizada na obra de Celso Fonseca, “História do 
Ensino Industrial no Brasil”, obtiveram-se maiores informações sobre alguns desses 
edifícios que sediavam as EAAs acima citadas. A EAA de Alagoas (Figura 1.13), 
nessa primeira década, funcionava em um sobrado residencial situado a Rua 
Conselheiro Albuquerque, antiga rua da Boa Vista, no centro da cidade. A primeira e 
a segunda sede apresentavam uma tipologia arquitetônica tradicional, com a 
edificação alinhada ao limite do lote e simétricas, porém a segunda sede era térrea, 
possuindo mais aberturas e um pé-direito maior. 

Figura 1.13 – Sedes 1 (a) e 2 (b) da EAA de Alagoas. 

   Fonte: Brasiliana Fotográfica (2020) (a) e História de Alagoas (2016) (b). 

A EAA do Maranhão foi estabelecida ocupando um edifício antigo, 
datado em 1713, onde estiveram os “Educandos Artífices”, instituição da época do 
Império. O edifício precisou receber diversas reformas e adaptações durante o período 
de ocupação nessa sede, até ser transferido para outra sede no final da década de 
1930. Já o edifício da EAA do Rio Grande do Norte (Figura 1.14) ocupou, nos 
primeiros anos, o antigo prédio do antigo Hospital da Caridade, na Cidade Alta, 
edificação de dois pavimentos de linguagem neoclássica, construída na segunda 
metade do século XIX (FONSECA, 1986d). O edifício constituía uma volumetria 
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compacta e simétrica de dois pavimentos alinhados com o limite da rua. A EAA do 
Ceará, foco deste trabalho, será melhor abordada no próximo subcapítulo. 

Figura 1.14 – Sede da EAA do Rio Grande do Norte. 

 Fonte: Elpídio Júnior (2010). 

Cunha (2000, p. 86) não relata boas impressões sobre a EAA da 
Paraíba, conforme informado no relatório de Paulo Ildefonso, pois afirma que foi 
“instalada numa ala do quartel da Forca Policial que, apesar das adaptações, não 
oferecia as acomodações estritamente indispensáveis: as aulas funcionavam nas 
mesmas salas das oficinas ou, então, em conjunto, no mesmo salão” (Figura 1.15). 
Somente em 1929, a escola foi beneficiada com uma sede planejada que será 
apresentada neste capítulo. 

Figura 1.15 – Primeira sede da EAA da Paraíba. 

 Fonte: Candeia (2013, p. 81). 
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A segunda sede ocupada pela EAA do Amazonas foi descrita por Paulo 
Ildefonso como adequada, instalada na Casa de Detenção de Manaus, que ficou vaga 
após a transferência dos presos para outro local, em 1916. A escola aumentou seu 
espaço físico na nova sede, contudo, na visão de Fonseca, o edifício apresentava 
corredores longos e escuros, além de janelas e portas com grades. Depois, a escola 
foi transferida, em 1927, para o Mercado Municipal de Cachoeirinha (Figura 1.16), 
onde funcionou sem higiene e sem conforto, uma vez que o edifício consistia em 
pavilhões de madeira, cobertos com folhas de zinco e com assoalho de chão batido 
(FONSECA, 1986d). 

Figura 1.16 – Sede da EAA do Amazonas no Mercado de Cachoeirinha. 

 Fonte: Acervo físico do IFAM. 

A EAA de Pernambuco, cuja sede foi considerada imprópria por Paulo 
Ildefonso, estava instalada no Mercado Dr. Belmiro Gouveia, no bairro do Derby 
(Figura 1.17). Apesar de o edifício apresentar um aspecto imponente, destacando--se 
no seu entorno, não apresentava estrutura adequada para um estabelecimento de 
ensino.  O imóvel era cercado de mangues, estando mal localizado, pois não havia 
uma rua próxima com acesso à linha de bonde. Fonseca (1986d) destaca um texto 
registrado na revista “O Artífice”, publicado pela própria escola, que descrevia as 
dependências existentes nesse edifício: 

[...] No centro, era instalada a portaria, dando logo acesso, por uma 
escada de ferro, ao gabinete do diretor que, da sua escrivaninha, 
facilmente fazia a inspeção de toda a Escola, desde o flanco direito, 
onde ficavam as oficinas de serralheria, marcenaria e carpintaria, às 
aulas primárias e de desenho, oficinas de alfaiataria, sapataria e até o 
almoxarifado, que ocupavam o extremo esquerdo da casa. Um 
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pequeno, mas bem cultivado jardim, aformoseava a sua entrada. 
(FONSECA, 1986d, p. 130). 

A volumetria desta sede era longilínea e simétrica, contemplada com 
diversas aberturas e pé-direito alto, cujo programa funcional era insuficiente para 
atender às demandas educacionais. O prédio era predominantemente térreo, mas 
abrigava a sala do diretor em uma sala no pavimento superior. 

Posteriormente, a escola foi transferida para outro endereço, porque o 
governo estadual necessitou do imóvel para construir o atual quartel da Força Militar 
do Estado. Então, em 1923, a sede escolar passou a funcionar nos fundos do edifício 
Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, em um edifício com dois pavimentos, que 
recebeu algumas reformas e ofereceu melhores condições para o uso educacional. 

Figura 1.17 – Sede da EAA de Pernambuco no Mercado Dr. Belmiro Gouveia (1910-1923). 

 Fonte: Palavra Rocha (2008). 

Outra escola que teve sua estrutura registrada como precária pelos 
autores já citados foi a EAA do Piauí, que foi uma das três primeiras escolas, 
juntamente com as EAAs de Goiás e Mato Grosso, a serem inauguradas no país, 
apenas três meses após a criação oficial das Escolas Aprendizes Artífices pela União. 
A residência utilizada para sediar inicialmente a EAA do Piauí (Figura 1.18) foi 
considerada bastante deficiente, pois “funcionou num prédio velhíssimo, acanhado, 
oferecendo péssimas condições de comodidade, tanto para os professores, quanto 
para os alunos, e prejudicando assim, sobremaneira, o ensino ali ministrado” 
(FONSECA, 1986d, p. 66). Cunha (2000, p. 86) afirma que “a oficina de fundição 
funcionava quase a descoberto, castigada pelas chuvas, e a de marcenaria, num 
corredor mal iluminado”. O edifício se organizava em um único nível, sem recuo em 



107  

relação ao lote, com diversas aberturas na fachada, porém a circulação interna não 
era iluminada adequadamente.        

Figura 1.18 – Sede da EAA do Piauí (década de 1920). 

 Fonte: Iba Mendes Pesquisa (2015). 

Outra escola que também funcionou por muito tempo em instalações 
insatisfatórias foi a EAA de Goiás (Figura 1.19), sem conseguir ter acomodações 
apropriadas para as aulas teóricas e aparelhamento das oficinas. Um dos seus 
diretores relata, em documento do ano de 1934, 24 anos após a sua inauguração, 
como recebeu a escola do gestor anterior: 

“O aparelhamento das oficinas é sobremaneira modesto, ressentindo-
se, todas elas, da falta de maquinismos e ferramentas adotadas pela 
técnica moderna, cuja aquisição ainda não foi possível, dada a 
exiguidade das dotações orçamentárias. Acresce, ainda que a situação 
do prédio, anteriormente à gestão do Dr. Claro Augusto Godoi, diretor 
da escola [...] era verdadeiramente desoladora, já pelo seu mau 
estado de conservação, já pela falta de higiene que se observava 
em todas as suas dependências, muitas das quais, havia anos, não 
recebiam sequer a mais ligeira caiação [...]” (FONSECA, 1986d, p. 268, 
grifo nosso). 

Figura 1.19 – Sede da EAA de Goiás (1910-1941). 

 Fonte: Fonte: Slideshare (2016). 
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Na primeira fase de atividades, praticamente todas as Escola de 
Aprendizes e Artífices sofreram os mesmos problemas de infraestrutura e 
organização, cujos próprios diretores relatavam as dificuldades em oferecer espaços 
de qualidade. O fato de essas escolas aproveitarem edifícios com outras tipologias 
funcionais acarretava problemas de diversas ordens, dentre eles: uma localização 
inadequada na cidade; dimensionamento e posição de ambientes; insuficiência de 
salas para atender ao programa funcional; além de irregularidades de conforto 
ambiental. A configuração dos edifícios em geral era de corpo único, com um acesso 
central e aberturas simétricas, onde as oficinas funcionavam no térreo, próximas às 
outras salas de aulas e salas administrativas.  

O governo federal buscou então incluir recomendações sobre os 
aspectos de infraestrutura na nova legislação pertinente às EAAs e, assim, publicou, 
em 25 de outubro, o Decreto n° 9070/1911, que abordava, nos artigos 31 a 34, as 
instruções referente a salubridade:  

“Art. 31. O local destinado às officinas nas escolas deverá ser 
sufficientemente espaçoso e sua ventilação o mais possivel franca, de 
modo a fazer-se uma completa renovação do ar. 
Art. 32. As officinas deverão receber bastante luz solar e as machinas 
ou apparelhos dispostos de modo a ficarem completamente 
illuminados. 
Art. 33. O solo dos compartimentos destinados aos trabalhos das 
officinas será rigorosamente secco e o mais possivel impermeavel. 
Art. 34. As escolas deverão ser dotadas de apparelhos sanitarios, agua 
potavel em quantidade sufficiente e outros meios que garantam o mais 
completo asseio e hygiene” (BRASIL, 1911). 

Refletindo sobre essas recomendações do referido decreto, Chamon e 
Goodwin Jr. (2012) apontam o quanto o higienismo era importante na escolha e na 
manutenção do espaço escolar. 

“O critério da legislação e do diretor para avaliar o espaço destinado à 
Escola era, antes de tudo, um critério de ordem higiênica. Convertido 
“em ciência precursora da organização do sistema público de ensino”, 
o higienismo será marcante no trato com a infância desde o início da 
República, tornando-se cada vez mais sofisticado na Era Vargas” 
(CHAMON; GOODWIN Jr., 2012, p. 338). 

Como agentes articuladores das questões higiênicas atuavam os 
médicos sanitaristas, os engenheiros e os educadores, que contribuíam com seus 
saberes especializados para evitar a disseminação de doenças contagiosas nas 
cidades. O discurso oficial do governo valorizava a difusão do ensino profissional, por 
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meio de regulamentação própria, contudo, na vida real, não havia investimento 
suficiente para viabilizar a estrutura dessas primeiras escolas. 

No mesmo Decreto n° 9070/1911, também surgia a recomendação de 
incluir, no programa funcional das escolas, um museu, conforme o artigo 40 descreve: 

“Art. 40. Será organizado em cada escola um museu escolar, destinado 
a facilitar ao alumno o estudo de lição de cousas e desenvolver-lhe a 
faculdade de observação” (BRASIL, 1911). 

Algumas poucas EAAs tiveram disponibilidade de espaço para 
contemplar este museu escolar no seu programa funcional. Constituía um espaço 
importante para elevar a autoestima dos alunos, pois tinha a sua utilidade pedagógica, 
visto que os artefatos ficavam expostos, servindo de modelo para o ensino de outros 
alunos. A EAA de Mato Grosso foi uma das primeiras escolas que incluiu esse espaço 
após a realização de reformas. A inclusão desse ambiente foi viabilizada a partir dos 
projetos das EAAs de Pernambuco e Paraná. 

Esses prédios não tinham sido construídos para esse fim, demandando 
diversas intervenções, que incluíam adaptações, ampliações e construção de galpões 
anexos, porém nunca conseguiam oferecer condições de conforto suficientes para o 
uso educacional. Em alguns casos, as fachadas desses edifícios eram imponentes e 
elegantes, porém a questão da funcionalidade estava comprometida, não atendendo 
plenamente ao programa de necessidades de uma escola profissional. A estrutura 
física das escolas ficava limitada às dimensões do terreno, que, em muitas situações, 
não permitiam a implantação de todas as oficinas necessárias, além de não viabilizar 
os espaços de apoio, como refeitórios, museu escolar, etc.  

Considerando o panorama das 19 cidades que receberam as Escolas de 
Aprendizes e Artífices, constatou-se que, durante o período de 1910-1920, todas elas 
ocuparam edifícios aproveitados que, gradativamente, receberam adaptações para 
criar condições mínimas de funcionamento13. Buscando mudar esse cenário de 
precariedade, conforme fora supracitado, foi criado, em 1920, o Serviço de 
Remodelação do Ensino Profissional Técnico, cuja atuação foi fundamental para 

 
13 Carvalho (2013) assinala que, em Portugal, as primeiras escolas industriais buscavam uma 
valorização do quarteirão em que se inseriram, tentavam otimizar o espaço com o uso do corredor 
central ou ainda utilizar antigos espaço fabris que permitissem o reaproveitamento adequado para a 
instalação das oficinas. 
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planejar e fiscalizar as intervenções necessárias nas EAAs, pois, dentre as suas 
atribuições, estava a de modernizar o ensino nas 19 unidades federais.  

O processo de elaboração dos projetos das primeiras sedes, reformas e 
aquisição de maquinários mais modernos se iniciou a partir do trabalho desses 
profissionais. O responsável pela coordenação dessa Comissão era o engenheiro 
João Luderitz, juntamente com os mestres e administradores do Instituto Parobé do 
Rio Grande do Sul. Porém, de acordo com Kunze (2006), foi através dessa Comissão 
de Remodelação subordinada ao MAIC, que a solução dos problemas relativos às 
estruturas físicas das EAAs passou a ser prioridade, visto que muitos dos governos 
estaduais não tinham como planejar e executar essas reformas.  

Considerando a necessidade de construir sedes próprias que 
oferecessem maior conforto e espaços suficientes para o exercício das atividades 
pedagógicas, o Serviço de Remodelação iniciou as articulações com os governos 
estaduais sobre a disponibilidade de terrenos para viabilizar essas obras. Uma das 
premissas era o desenvolvimento físico dos aprendizes, que, nessa época, praticavam 
a ginástica sueca, sendo essencial ter escolas com maior espaço livre para tal 
prática14. 

Em 1919, a estrutura da economia brasileira ainda era baseada 79% na 
agricultura e 21% na indústria. O contexto de desenvolvimento econômico era bem 
diversificado em cada estado da federação, portanto o planejamento de novas sedes 
para as EAAs foi sendo organizado em tempos e proporções físicas diferentes. Para 
amenizar a situação crítica de algumas escolas, durante a década de 1920, algumas 
unidades foram contempladas apenas com reformas, como foi o caso da cidade de 
Campos, no Rio de Janeiro, e Florianópolis, em Santa Catarina, além de outras. 

O periódico “Vida Doméstica” publicou, em matéria da edição 41, em 
1923, os investimentos do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio referentes 
aos serviços de reformas e novas construções realizadas nas Escolas de Aprendizes 
Artífices: 

“O Ministério da Agricultura, Industria e Commercio continua a 
remodelar gradualmente as 19 Escolas de Aprendizes Artífices, 
criadas há dez anos, instaladas uma em cada capital de Estado. Os 
melhoramentos introduzidos, pelos encarregados da reforma, já 
 

14 A valorização da educação física e a prática da ginástica sueca tinham sido uma preocupação 
prevista na legislação Liceal portuguesa desde o final do século XIX (MONIZ, 2007).  
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beneficiaram as Escolas de Florianópolis, S. Paulo e Campos 
instaladas em novos e espaçosos edifícios [...]” (VIDA DOMÉSTICA, 
1923, p.14, grifo nosso). 

A matéria também informava sobre as novas contratações de docentes 
para essas escolas. Florianópolis havia recebido um novo contramestre para os 
trabalhos em madeira e um técnico especializado na Suíça para a disciplina de 
Mecânica. A escola de Campos recebera três novos contratados, e Aracaju recebeu 
um mecânico especialista. As Escolas de Natal e Aracaju estavam sendo dirigidas por 
dois engenheiros do Instituto Parobé, e as obras das escolas da Paraíba e de Recife 
estavam sendo fiscalizadas por outro engenheiro formado no mesmo instituto. 
Naquele momento, o Ministro da pasta da Agricultura era Miguel Calmon, que buscava 
realizar reformas e melhorias na estrutura das EAAs, com o apoio da Comissão de 
Remodelação dirigida pelo engenheiro diretor do Instituto Parobé (VIDA DOMÉSTICA, 
1923).  

Dentro desse contexto, a EAA de Campos foi uma das primeiras escolas 
a receber uma reforma realizada pelo Serviço de Remodelação do Ensino 
Profissional-Técnico, destacando-se por ter um expressivo número de 521 alunos 
inscritos. A reforma iniciou em 1922, incluindo adaptações internas, ampliações e uma 
repaginação da fachada, com sofisticação dos elementos acrescidos na platibanda e 
esquadrias, conforme se observa na Figura 1.20 (FONSECA,1986d). 

Figura 1.20 – A primeira sede da EAA de Campos/RJ (a) e a mesma após reforma em 1922 (b). 

  Fonte:  Fonseca (1986d, p. 207) (a) e Instituto Historiar (2009) (b). 
 

Em 1935, a remodelação da escola ainda não havia sido totalmente 
concluída, segundo relatório do Superintendente Francisco Montojos, pois ainda 
faltavam ser construídos um bloco de instalações sanitárias e outro para o refeitório 
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(Figura 1.21).  Também não havia sido finalizadas as ampliações do segundo 
pavimento para atender um maior número de alunos (CPDOC/FGV, 1935a). 

Figura 1.21 – Plantas esquemáticas da EAA de Campos (RJ) em 1940. 

 
Fonte: Elaboradas pela autora baseado em Croqui do CPDOC/FGV. 

O edifício da EAA de Campos recebeu reformas e ampliações ao longo 
dos anos, resultando em um edifício de dois pavimentos alinhado ao limite frontal, 
porém com recuos laterais. No corpo principa, estavam os setores administrativos e 
as salas de aula, além da presença de anexos para as oficinas e as instalações 
sanitárias.       

A EAA de Santa Catarina funcionou no novo endereço da rua Presidente 
Coutinho, ocupando o imóvel residencial já existente, mas necessitou receber 
reformas de ampliação das oficinas de Artes Decorativas e Trabalhos de Madeira, 
projetadas pelo engenheiro João Luderitz, cuja obra foi inaugurada em novembro de 
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192215. Durante os anos de 1926 e 1927, foi construído o pavilhão da Seção de 
Trabalhos em Metal e um salão superior para o anfiteatro de desenho.  

Em 1928, a escola catarinense recebeu mais ampliações, com a 
construção do refeitório e a moradia do porteiro, espaços necessários à segurança e 
ao conforto dos alunos. O programa pedagógico EAA de Santa Catarina, após a 
conclusão das reformas, ficou distribuído assim: no pavimento superior, 3 salas para 
as aulas de letras, uma sala-gabinete de físico-química e um anfiteatro de desenho, 
no pavimento térreo, ficavam as oficinas práticas das seções de Artes Gráficas, Seção 
de Artes Decorativas, Seção de trabalhos de Madeira, Seção de trabalhos de Metal e 
Seção de Feitura de Vestuário (CPDOC/FGV, 1940a). O partido arquitetônico 
apresentava uma configuração em U, com acesso central e disposição simétrica 
(Figura 1.22).   

Figura 1.22 – Plantas esquemáticas da EAA de Santa Catarina em 194016. 

 
Fonte: Elaboradas pela autora baseado em Croqui do CPDOC/FGV. 

 
15 Nesse mesmo ano, foi idealizada a Exposição Internacional do Centenário da Independência do 
Brasil, fato que provocou uma onda nacionalista no país, resultando na adoção da linguagem 
neocolonial em novas edificações e execução de reformas. 
16 O ecletismo arquitetônico consistia em uma mélange formal, caracterizado, em muitos casos, por um 
excesso de decorativismo que fraudava a tectônica do edifício. O autor afirma ainda que, nos anos 
subsequentes à Proclamação da República até os dias da Revolução de 1930, predominaram as 
relações de dependência com o capitalismo internacional, em que o ecletismo representava as ideias 
de modernização desejadas pelas classes burguesas que se inspiravam nas nações “civilizadas” da 
Europa (CASTRO, 1987). 
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A volumetria possuía dois pavimentos na parte frontal e na parte 
posterior, em ambos os lados, era predominantemente térrea. No caso da EAA de 
Santa Catarina, as oficinas estavam integradas ao corpo principal. A linguagem 
proposta na reforma resgata elementos e desenhos de inspiração Neocolonial (Figura 
1.23), aplicados em frontões e esquadrias, que Patetta (1987) define como um 
ecletismo de composição estilística na medida em que reproduz com fidelidade os 
estilos do passado. 

Figura 1.23 – Sede da EAA de Santa Catarina e projeto de reforma de 1922. 

   Fonte: iPatrimônio (2020). 

Com relação à espacialidade interna, era essencial manter a proposta 
do pé-direito alto, que apresentava em média 5m de altura, além da existência de 
janelas com dimensões generosas para manter o nível de iluminação e ventilação 
adequadas às recomendações higienistas tão valorizadas nessa época (Figura 1.24). 

Figura 1.24 – Ambientes internos (oficina e sala de aula) da EAA de Santa Catarina (1930). 

   Fonte: Um Passado vestido de Futuro (2012). 

Nessas primeiras intervenções realizadas nas EAAs, exemplificadas nas 
escolas de Campos e Santa Catarina, percebe-se a proposição de uma modernização 
funcional e plástica na estrutura, acrescentando espaços que pudessem receber as 
oficinas, conectados diretamente ou não ao edifício existente. Essas reformas 
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incluíam também o acréscimo de instalações sanitárias e áreas para refeitórios, a 
partir do momento em que a merenda escolar passou a ser oferecida aos aprendizes 
em cada escola. Além das escolas supracitadas, também receberam intervenções 
nesse período as EAAs da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do 
Norte e do Pará.  

Algumas EAAs tiveram suas primeiras sedes projetadas para o uso 
educacional durante a década de 1920, a partir de avaliações realizadas pelo Serviço 
de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, que considerava o nível de 
precariedade dos edifícios em uso, a disponibilidade de orçamento da União e a 
viabilidade da doação de terreno por cada governo estadual. Esse planejamento 
também visava a atender a requisitos técnicos e pedagógicos estabelecidos pela 
legislação de ensino profissional. 

As primeiras sedes planejadas para as Escolas Aprendizes Artífices, 
durante a década de 1920, foram idealizadas objetivando seguir o mesmo programa 
de necessidades, porém havia diferenças nos dimensionamentos de terrenos, na 
disponibilidade de recursos tecnológico-construtivos e nos aspectos climáticos de 
cada região.  Nesses primeiros projetos, havia uma semelhança no arranjo espacial 
dos blocos, que eram dispostos com a mesma hierarquia funcional, sempre isolando 
o corpo das oficinas do corpo pedagógico e administrativo, criando uma tipologia 
comum a todas as soluções arquitetônicas.  

A localização dos terrenos era escolhida conforme as conveniências de 
cada governo estadual, a qual, em algumas situações, ficava em zonas centrais e, em 
outras, ficava em zonas de crescimento das cidades. Segundo Frago e Escolano 
(2001), a localização de uma escola deve atender a premissas de ordem higiênica e 
moral, considerando que o local seja arejado e não úmido, além do critério de não ser 
muito afastado para o deslocamento dos alunos.  

Conforme fora abordado no subcapítulo anterior, as diretrizes 
educacionais das EAAs foram reestruturadas a partir de 1926, por meio da publicação 
da “Consolidação dos dispositivos concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices”, 
que uniformizou os currículos da Rede Federal e remodelou a disposição das oficinas 
seguindo o agrupamento das “seções de ofícios correlatos”, o que contribuiu para um 
sensível aumento de matrícula e frequência nas escolas. 
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A partir de pesquisa realizada nos arquivos do CPDOC/FGV e em outras 
fontes secundárias, foi constatado que, no período entre 1920 e 1929, foram 
idealizados projetos pioneiros da Rede Federal de ensino profissional: as Escolas de 
Aprendizes Artífices em São Paulo (1921), na Bahia (1926), na Paraíba (1929) e no 
Pará (1929), que serão apresentados a seguir.  

1.3.2.1. EAA de São Paulo    
A construção da nova sede da EAA de São Paulo foi iniciada em 31 de 

dezembro de 1919, situada a Rua São João (atual Rua General Julio Marcondes 
Salgado), esquina com Rua Apa, no bairro de Santa Cecília, que foi uma das primeiras 
regiões da cidade a ser urbanizada, abrigando, assim, estruturas de saneamento, 
além de escolas e hospitais (FUNARTE, 2019). A Escola teve seu projeto voltado para 
a formação de operários e contramestres, possuindo 130 alunos no curso diurno e 
200 no curso noturno em 1920 (CPDOC/FGV, 1940e). 

O governo estadual só oficializou a doação do terreno para a União em 
19 de março de 1920, conforme texto a seguir. 

“O Doutor Washington Luis Pereira de Sousa, presidente do estado de 
São Paulo, faço saber que o Congresso Legislativo decretou e eu 
promulgo a lei seguinte:   
Artigo 1 – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Governo da 
União um terreno situado nesta capital, na avenida São João, entre a 
rua Apa e Alameda Nothmann, com a superficie de quatro mil duzentos 
e nove metros quadrados, para nele ser construido o edificio para a 
Escola Aprendizes Artífices, mantida pelo Ministério da Agricultura, 
Industria e Comércio, nos termos das claúsulas e condições constantes 
de acordo provisório, celebrado em 19 de março de 1920” (FUNARTE, 
2019). 

O edifício da EAA de São Paulo foi construído pelo engenheiro Samuel 
das Neves, sob a fiscalização do engenheiro Francisco Vieira Boulitreau.  O conjunto 
estava implantado em um terreno de esquina com 4.209m², composto de um bloco 
principal alinhado com os limites do lote e o pavilhão das oficinas em separado 
(FUNARTE, 2019). A Rua Apa possuía certa declividade, o que promovia um 
dinamismo no gabarito do edifício e no peitoril nas janelas térreas (Figura 1.25). 
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Figura 1.25 – Planta esquemática da EAA de São Paulo/SP (1921). 

 Fonte: Elaborada pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV. 

O edifício principal tinha uma configuração em “U”, com acesso pela rua 
general Julio Marcondes Salgado, apresentando dois pavimentos. Ching (1998, p. 
146) assinala que esse padrão de implantação define um espaço com um foco 
direcionado para dentro, podendo destacar um elemento importante ou significativo 
dentro de seu campo. Nesse caso, a escada de dois lances era protagonista como 
elemento de circulação vertical. Essa disposição do edifício facilitava a vigilância e o 
controle dos alunos (Figura 1.26). 

Figura 1.26 – Pátio interno da EAA de São Paulo (década de 1970). 

 Fonte: Acervo MEC. 
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Este primeiro bloco abrigava os espaços administrativos e pedagógicos, 
dentre os quais estavam: hall de acesso, secretaria, diretoria, oito salas de aula, sala 
da inspetoria e gabinete dentário e médico.  O pavilhão de oficinas estava subdividido 
em sete espaços com área total de 1.848m², atendendo os cursos referentes às 
seções de Metal, Carpintaria e Artes Decorativas (CPDOC/FGV, 1940e).  

O bloco de oficinas ficava mais recluso na parte posterior do lote e 
adotava uma organização espacial que, segundo Ching (1998), consiste em uma 
configuração linear, que, nesse caso, se traduz em uma série de espaços repetitivos, 
semelhantes em termos de tamanho, forma e função (Figura 1.27). A geometria do 
edifício principal também conformava um pátio central, com uma circulação 
contornando o perímetro interno do edifício, interligando todos os espaços, facilitando 
as perspectivas visuais e permitindo um maior controle dos alunos. Waisman (2013) 
considera o pátio escolar como um tipo arquitetônico possível de ser compreendido 
numa perspectiva de “longa duração”, face à sua origem e persistência alongada na 
história da arquitetura. O pátio se constitui assim 

como centro vital da composição, está presente desde o antigo Egito 
até nossa arquitetura colonial, ou certo período da obra de Mies van 
der Rohe, sem dúvida é possível considerá-lo como uma característica 
persistente na arquitetura ocidental, um atributo de longa duração 
[...]. (WAISMAN, 2013, p. 74, grifo nosso). 

Figura 1.27 – Edifício principal e oficinas da EAA de São Paulo/SP. 

 Fonte: Funarte (2019). 

A edificação apresentava uma fachada marcada pela simetria, com uma 
repartição em base, corpo e coroamento. O corpo central destacava uma imponente 
porta de acesso adornada com frontão e janelas com generosa altura e verga de arco 
pleno, além da riqueza decorativa de frisos e saliências. O corpo de oficinas estava 
organizado em galpões sequenciados com acessos independentes, separando as 
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categorias das sessões de trabalhos. Essa estrutura de galpões surgiu com a lógica 
industrial, abrigando instalações fabris, armazéns e tantos outros usos relacionados à 
indústria, à ferrovia e ao porto. Os vãos internos eram mais generosos, com pé-direito 
alto, estruturados por tesouras de madeiras, além da presença de aberturas 
suficientes para a iluminação e ventilação dos espaços.  

Somente em 1967, essa sede recebe uma ampliação diante da aquisição 
de um terreno vizinho de 1.075m², permanecendo nesse endereço até 1976, quando 
passa a funcionar no Bairro do Canindé, em outra sede planejada (FUNARTE, 2019). 

1.3.2.2. EAA da Bahia 
Miguel Calmon du Pin e Almeida, que exercia o cargo de Ministro da 

Agricultura em 1923, encomendou à equipe de Remodelação do Ensino profissional 
Técnico o projeto de uma nova sede para a EAA da Bahia, que fora elaborado pelo 
engenheiro João Luderitz. Assim, em julho de 1923, foi lançada a pedra fundamental 
do novo prédio a ser construído em terreno na Rua Emídio dos Santos, próximo ao 
Largo do Barbalho. No entanto, diante de algumas dificuldades, a obra só pôde ser 
iniciada em setembro de 1924. A construção foi fiscalizada pelo engenheiro Lycerio 
Alfredo Schreiner, que, em 6 de abril de 1925, assumiu a diretoria da EAA da Bahia, 
ficando nesse cargo até 1939 (CPDOC/FGV, 1940b).  

O complexo escolar estava implantado em um lote de 4.850m² (Figura 
1.28). O edifício principal tinha acesso à rua Emygdio dos Santos, com três 
pavimentos, abrigando os espaços administrativos e pedagógicos com área de 
1.006m².  Enquanto o pavilhão de oficinas ficava no limite norte do terreno, subdividido 
em cinco ambientes, com área total de 485m², além da presença de outros anexos 
destinados a refeitório, apoio de serviço e dormitórios.  

O arranjo espacial do conjunto era composto de um volume compacto 
mais recuado em relação à rua e os pavilhões locados mais ao fundo do lote, porém 
sem apresentar interligações entre eles. O corpo de oficinas permanecia como um 
anexo separado com acessos independentes. Além disso, a disposição dos blocos 
era pensada de forma a criar a condição de um pátio descoberto, importante para os 
momentos de convivência e práticas de exercícios físicos. 



120  

Figura 1.28 – Planta esquemática da EAA da Bahia (1926). 

 
    Fonte: Elaborada pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV. 

A estética visual do projeto, de caráter monumental, também trazia a 
inspiração de elementos classicizantes. A solução também repetia a composição de 
um volume central com maior gabarito, que marcava a posição da porta de acesso, 
sendo esta o eixo de simetria do edifício. Os dois volumes de cada extremidade eram 
marcados por três arcos plenos sequenciados, conferindo um caráter de imponência. 
A platibanda, por sua vez, era ricamente adornada, disfarçando o beiral da coberta de 
inclinação acentuada. Na Figura 1.29, observa-se o desenho da fachada do projeto 
elaborado pelo engenheiro João Luderitz e a imagem do edifício já construído, 
também mostrando o gradil de limite do imóvel. 

Figura 1.29 – Desenho da fachada (a) e vista externa (b) do edifício da EAA da Bahia (1926). 

  Fonte:  Fonseca (1986d) (a) e FGV CPDOC (1940) (b). 

A nova sede foi então inaugurada em novembro de 1926, quando foram 
construídos o edifício principal, chamado de “Casarão”, e demais pavilhões para 
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sediar as oficinas práticas. A escola recebia, assim, instalações mais amplas e 
adequadas às exigências do programa pedagógico exigido, incluindo a aquisição de 
novos maquinários e ferramentas. No período entre 1927 e 1930, foram acrescidas 
mais duas oficinas, além da execução de um pavimento superior do pavilhão 
destinado ao refeitório e futuro internato. Contudo, algumas obras, como a sala de 
música e o internato, só conseguiram ser concluídas após 1931, com a criação da 
Inspetoria do Ensino Profissional Técnico. Em 1940, a escola já possuía, em sua 
estrutura, doze oficinas, seis salas de aula, além do gabinete de Física, destinados a 
atender 450 alunos. Nesse período, eram ofertadas oficinas de mecânica, serralheria, 
fundição, moldes de fundição, tipografia, encadernação, fototécnica, marcenaria, 
carpintaria (Figura 1.30), vimaria, alfaiataria, sapataria e modelagem (CPDOC/FGV, 
1940b, p. 252/503).         

Figura 1.30 – Oficina de carpintaria da EAA da Bahia. 

 Fonte: CPDOC/FGV (1940b). 

1.3.2.3. EAA do Pará 
A EAA do Pará ocupou diversos edifícios já existentes nos primeiros 

anos de funcionamento desde 1910, chegando inclusive a ser sediada no prédio do 
ex--quartel do 2º Corpo da Brigada Militar do Estado, em 1929. Nesse mesmo ano, o 
MAIC, sob a responsabilidade do Ministro Geminiano de Lira Castro, providenciou o 
crédito necessário à construção de prédio próprio para a Escola no valor de 
643:068$700, cuja obra seria fiscalizada pelo diretor Tebyriça de Oliveira 
(CPDOC/FGV, 1940c). 
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A nova sede seria construída na Rua Romualdo Seixas, 374, a partir da 
aquisição de três terrenos adquiridos pelo governo de Eurico de Freitas Valle, entre 
1929 e 1930, com escrituras públicas registradas em junho de 1930, porém a União 
já havia iniciado a execução das obras antes dessa data (FAU-ITEC UFPA, 2018). 

O conjunto estava implantado em um terreno de esquina com 3.650m², 
composto de um bloco principal alinhado com os limites da via e blocos anexos locado 
no fundo do lote. O edifício principal de três pavimentos apresentava uma 
configuração em “L”, com área construída aproximada de 1.500m², sendo acessado 
pela face da esquina. A salubridade também era promovida através da ventilação 
cruzada, além da possibilidade de expansão de cada ala. 

Os anexos estavam distribuídos em três blocos, sendo um pavilhão 
longilíneo, subdividido em quatro espaços com área total de 535m², para as oficinas 
de trabalhos em madeira (carpintaria, marcenaria e maquinaria); trabalhos em metal 
(forjaria, tornearia mecânica, serralheria e fresagem) e trabalhos em calçados e artes 
gráficas; banheiros; um pavilhão de recreio e um bloco para refeitório com 
almoxarifado e moradia do almoxarife, além de área livre para educação física (Figura 
1.31) (CPDOC/FGV, 1940c). Nessa fase do final da década de 1920, as propostas de 
projetos das EAAs já estavam incluindo no programa a casa do zelador, visando a 
promover uma maior segurança do patrimônio escolar e dos alunos.      

Figura 1.31 – Plantas esquemáticas da nova sede da EAA do Pará. 

 Fonte: Elaboradas pela autora baseado no croqui do CPDOC/FGV. 
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O corpo principal abrigava, no térreo, biblioteca escolar, gabinete e 
arquivo do inspetor regional. No primeiro pavimento, ficavam: o gabinete do diretor, 
sala de secretaria, sala dos professores, cinco salas de letras e desenho com dois 
banheiros independentes. O segundo pavimento só existia no corpo central da 
esquina, sendo uma área de mezanino, que se destacava na volumetria do edifício. 
Nessa escola, além do pátio de convivência descoberto, também foi proposto um 
espaço coberto para recreação, porém ainda não havia uma circulação coberta entre 
o bloco principal e os anexos. 

A construção da nova sede da EAA do Pará foi executada entre 1929 e 
1930 pelo arquiteto José Sidrim17 (1881-1969), conforme recomendações recebidas 
pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Alguns desenhos do projeto 
original foram publicados no site da FAU-ITEC/UFPA, mostrando um corte do edifício 
principal, além do detalhamento do pavilhão das oficinas e do bloco do refeitório/casa 
do zelador (Figura 1.32). Nesses desenhos, observa-se a influência do padrão 
arquitetônico europeu evidenciados nas coberturas com altas inclinações e outros 
detalhes construtivos inspirados na Beaux-Arts. 

Figura 1.32 – Desenhos originais do projeto da EAA do Pará (1929). 

   

 Fonte: FAU ITEC UFPAA (2018). 

 
17 O arquiteto José Sidrim desenvolveu diversos projetos em Belém do Pará, durante o chamado Ciclo 
da Borracha, projetando diversas residências, com muitas obras relacionadas ao movimento eclético. 
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O projeto arquitetônico manteve a valorização da edificação da esquina 
ser destinada à função administrativa/pedagógica, sendo mais integrada com o 
exterior. A edificação de linguagem eclética também mostrava uma solução baseada 
na simetria, com esquadrias alinhadas e proporcionalmente distribuídas na fachada. 
O acesso principal, marcado com um arco pleno, ficava localizado na esquina, sendo 
mais elevado em relação ao nível da rua, o que destacava o edifício na paisagem e 
contribuía no aspecto higienista, pois reduzia o contato com o solo (Figura 1.33).     

Figura 1.33 – Edifício da EAA do Pará em dias atuais. 

 Fonte: Blog do Prof. Lairson Costa (2010). 

A EAA do Pará foi transferida para um novo endereço em outubro de 
1930. Entretanto, as oficinas ainda não estavam devidamente aparelhadas com suas 
máquinas. Hoje, o conjunto de prédios em questão é ocupado pela Escola de Teatro 
e Dança do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará. 

1.3.2.4. EAA da Paraíba  
A EAA da Paraíba foi inicialmente instalada em edifício cedido pelo 

governo estadual localizado no Quartel do Batalhão da Polícia Militar. Os cursos 
ofertados na época atendiam aos requisitos do mercado, isto é, alfaiataria, 
marcenaria, serralharia, encadernação e sapataria (FONSECA, 1986d). Em 1922, o 
governo estadual articulou a doação de um terreno no bairro Jaguaribe, para viabilizar 
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a construção de uma nova sede para a escola. A obra se estendeu até setembro de 
1929, quando a escola finalmente conseguiu ser transferida para o novo endereço, na 
Av. João da Mata. Os registros do CPDOC/FGV trazem um relato do diretor da EAA 
da Paraíba, João Rodrigues Coriolano de Medeiros, sobre as condições da estrutura 
física desta nova sede após dez anos de funcionamento:  

“É um prédio vistoso, puro estilo colonial, cuja divisão interna aberra 
dos princípios recomendados para construções destinadas a escolas. 
As suas salas acanhadas, tendo a mais ampla 8,5 m x 6,60m, não se 
acham convenientemente iluminadas e arejadas. A planta, talvez por 
economia, não cogitou de um salão para reuniões, de uma sala para 
desenho, de compartimento onde se pudessem localizar gabinetes de 
física, de química, de história natural; nem anexou um terreno, uma 
área para recreio ou formatura dos alunos. O local, entretanto, é 
excelente sob o ponto de vista da salubridade, desfrutando-se do 
edifício belíssima perspectiva. Conta o prédio seis salas para aulas, 
dois galpões e oito pequenas divisões ocupadas por oficinas, 
almoxarifado e arquivo, gabinetes da diretoria e da secretaria. Não 
dispõe de compartimentos para refeitório, para cozinha, para aposento 
do porteiro. O serviço sanitário, além de exíguo, está constantemente 
exigindo consertos e reparos. O prédio, ocupado há dez anos, 
apresenta regular estado de conservação, necessitando apenas 
pequenos reparos. Entretanto, sendo único no Estado, está 
reclamando capacidade e proporções para matricular 600 alunos” 
(CPDOC/FGV, 1939, p. 198/503, grifo nosso). 

A partir desse relatório, emitido em 1939, observa-se que alguns 
espaços que faziam parte do programa funcional de uma EAA não foram 
contemplados no projeto dessa unidade, talvez pela área mais reduzida de terreno, 
com 2.600m², menor que o terreno das outras escolas construídas na mesma década. 
A escolha do local foi satisfatória no aspecto da salubridade, porém o diretor relata 
que o projeto não beneficiou as salas de aula, que não eram bem iluminadas e 
ventiladas. 

Para subsidiar melhor a pesquisa com fontes primárias, foram 
localizadas, no Núcleo de Documentação e Pesquisa da Educação Profissional 
(NPDEP) do IFPB, cópias dos projetos originais da EAA da Paraíba. Os desenhos 
foram elaborados pelo engenheiro Lycerio Schneirer, em 1922, sob a coordenação do 
MAIC, incluindo plantas, cortes, fachadas e detalhes de esquadrias, porém a obra só 
foi entregue em 1929. 

A planta de situação do projeto original da Figura 1.34 mostra a 
configuração espacial do conjunto e a articulação dos blocos. A implantação do 
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edifício já apresentava recuos em relação a todos os limites do terreno, possibilitando 
a presença de jardins. 

Figura 1.34 – Planta de Situação da EAA da Paraíba (1922). 

 Fonte: Acesso à fonte primária no NDEP (Reitoria IFPB). 

O conjunto arquitetônico tinha uma configuração em “U”, com área 
construída de 1.670m², composto por um corpo principal com dois pavimentos, duas 
extensões perpendiculares térreas, além de um anexo abrigando os banheiros 
(Figura 1.35). 

Figura 1.35 – Plantas baixas do térreo e do pavimento superior da EAA da Paraíba (1922). 

  Fonte: Acesso à fonte primária no NDEP (Reitoria IFPB). 
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O acesso estava voltado para a Avenida João da Mata, onde, no hall de 
entrada, estava a circulação vertical que levava ao pavimento superior, contemplando 
quatro salas de aulas teóricas, gabinete diretor, secretaria, biblioteca e um espaço 
para moradia do diretor.  O pavimento térreo do edifício principal abrigava as oficinas 
de artes gráficas, artes decorativas, alfaiataria e sapataria. Nos anexos, estavam 
previstos um pequeno refeitório, almoxarifado e oficinas de trabalhos de marcenaria e 
metal. 

O projeto da escola priorizava o mesmo padrão de simetria e hierarquia 
dos espaços, também propondo um pátio central. O corte da Figura 1.36 mostra a 
relação de gabarito entre o anexo das oficinas e o edifício principal. Também é 
importante observar o destaque dado ao hall de acesso principal, com a presença de 
imponente escada e vitrais, mais valorizados pelo pé-direito alto típico das 
construções desse período. 

Figura 1.36 – Corte no projeto da EAA da Paraíba. 

 Fonte: Acesso à fonte primária no NDEP (Reitoria IFPB). 

A edificação apresentou uma linguagem com uma tendência 
Neocolonial, evidenciada nas características de suas esquadrias, de sua cobertura 
com beiral aparente, além da presença de um frontão que marcava a parte central do 
edifício, com um desenho de inspiração barroca, relembrando algumas construções 
religiosas (Figuras 1.37 e 1.38). 
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Figura 1.37 – Fachada no projeto da EAA da Paraíba. 

 Fonte: Acesso à fonte primária no NDEP (Reitoria IFPB). 

Figura 1.38 – EAA da Paraíba (1929). 

  Fonte: FGV CPDOC (1941). 

Segawa (2010) destaca a importância do Neocolonial como uma busca 
de modernidade, pois pretendia atualizar a arquitetura diante das transformações da 
sociedade, resgatando a valorização do passado: “Independente do referencial de 
‘modernidade’ que adotavam, o principal aporte da postura neocolonial foi a introdução 
do contraponto regionalista – a busca e uma arquitetura identificadora da 
nacionalidade – como fator de renovação” (SEGAWA, 2010, p. 39).  

O edifício principal adotava uma circulação na face posterior que 
propiciava controle e vigilância para o pátio central. Para atender aos preceitos de 
higienismo bastante exigido por educadores, engenheiros e médicos, os espaços 
apresentavam muitas aberturas integradas com o exterior. A estrutura dos pilares foi 
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executada em concreto, e o guarda-corpo da circulação superior utilizou o ferro como 
matéria-prima (Figura 1.39). 

Figura 1.39 – Pátio interno da EAA da Paraíba. 

 Fonte: Um passado vestido de futuro (2012). 

Na Figura 1.40, observa-se um espaço no térreo do edificio principal, 
que depois foi cedido para que funcionasse o Museu Escolar, onde ficavam expostos 
todos os artefatos produzidos pelos alunos, como ferramenta de aprendizado, além 
de servir como itens de comercialização. Destacava-se a presença de um alto 
pé--direito e janelas em ferro e vidro que mediam até 3.00m de altura, permitindo 
iluminação adequada e um bom conforto térmico.  

Figura 1.40 – Espaço do Museu Escolar da EAA da Paraíba. 

 Fonte: FGV CPDOC (1941). 

A escola ainda ficaria sediada nesse endereço por mais de trinta anos. 
A escola recebeu uma nova sede planejada no início dos anos 60, transferindo-se 
para a Av. 1º de Maio, 720. Atualmente, o edifício abriga a Reitoria do IFPB.  
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O planejamento da construção de outras escolas da Rede Federal iniciou 
ainda no final da década de 1920, como foi o caso da EAA de Pernambuco, porém o 
planejamento de reformas e novas obras seria prejudicado pela falta de recursos 
financeiros no MESP, inviabilizando atender à demanda de outras escolas. Dessa 
forma, o Ministro Washington Ferreira Pires publicou uma justificativa sobre as obras 
que teriam continuidade. 

O problema da melhoria das instalações das escolas de aprendizes 
artífices é de importância que não precisa ser acentuada, sendo 
urgente concluir a construção da de Pernambuco e atender às 
condições de conforto e higiene das outras que estão exigindo a esse 
respeito a atenção do Governo. (BRASIL, 1934, p. 72 apud KUNZE, 
2006, p. 75). 

A Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que fora criada em 1931, 
deu continuidade ao plano de trabalho das obras civis definido pela antiga 
remodelação, dentro das possibilidades dos recursos financeiros, realizando 
adaptações e o aparelhamento de equipamentos necessários às atividades das 
oficinas práticas. Todas as EAAs recebiam inspeções de fiscalização, com a finalidade 
de averiguar o atendimento das recomendações estipuladas e uniformizar os 
processos de ensino e administrativos (CPDOC/FGV, 1935). 

Kunze (2006) aponta um registro do governo federal informando sobre 
as EAAs que seriam beneficiadas com novos prédios nesse período, apesar das 
limitações de recursos.  

Mensagem Presidencial enviada ao Congresso Nacional em 1936 [...]. 
A reorganização material das escolas de aprendizes artífices, mantidas 
pela União nos Estados, prosseguiu, em 1935, malgrado as restrições 
financeiras do momento. É assim que, em Recife, foi inaugurado um 
conjunto de seis edifícios em terreno doado pelo governo estadual. No 
Paraná, levantou-se outro edifício [...] planejou-se novo prédio para o 
instituto existente no Piauí, sendo logo iniciadas as obras dos 
pavilhões e corpo central. (INEP, 1987, p. 140 apud KUNZE, 2006, p. 
75, grifo nosso). 

Assim, durante a década de 1930, foram planejadas e construídas as 
EAAs de Pernambuco (1933), do Paraná (1936) e do Piauí (1938), cujos projetos  
traduziram a estética do Art Decó, que enaltecia o uso de formas retas e volumetrias 
mais puras18. Nesse sentido, Waisman (2013) aponta que existe um processo de 

 
18 Segre (1991, p. 109) aponta que o Art Decó “estabelece uma ponte entre o ecletismo, já carente de 
vitalidade própria, e o radicalismo explosivo do racionalismo europeu”. 
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continuidades e descontinuidades na história da arquitetura, cujo desenvolvimento do 
tempo não acontece de forma linear, sendo produzidos diferentes ritmos, com saltos 
e anacronismos. No caso das EAAs projetadas entre as décadas de 1920 e 1930, 
percebe-se uma mudança de linguagem acompanhada por uma persistência nas 
tipologias funcional e estrutural, situação que será explicada a seguir. 

Segawa (2010) destaca que, na década de 1930, várias obras públicas 
nacionais adotaram conceitos racionalistas na arquitetura, promovendo 
funcionalidade, eficiência e economia. Na gestão de Getúlio Vargas, houve 
reformulações na área educacional, gerando novos modelos de edifícios escolares. 
Essas obras receberam novas linguagens estéticas, mas também houve alterações 
programáticas, pedagógicas e tecnológicas. 

As escolas profissionais da Rede Federal projetadas a partir da década 
de 1930 também incorporaram inovações em suas soluções, implementando 
elementos modernizantes na arquitetura institucional. Os novos projetos 
arquitetônicos das EAAs apresentavam programas funcionais semelhantes entre si, 
que contemplavam os seguintes ambientes administrativos e pedagógicos: portaria, 
secretaria, gabinete diretor, gabinete do inspetor regional, auditório, refeitório com 
cozinha, sala de professores, museu tecnológico, salas de aulas e desenho, 
laboratórios de física e química, biblioteca, gabinete médico e dentário, banheiros, 
vestiário, almoxarifado e os pavilhões de oficinas práticas. Também fazia parte do 
programa de necessidades padrão as residências do zelador e do diretor da escola, 
que deveria promover uma fiscalização constante no estabelecimento. Em alguns 
casos, o programa era atendido de forma gradual em etapas sucessivas de 
construção, conforme a disponibilidade orçamentária da União e a aquisição de 
terrenos mais amplos, como no caso da EAA do Piauí. 

1.3.2.5. EAA de Pernambuco  
Pernambuco ocupava a posição de quinta capital mais populosa no país 

nos anos de 1930, sendo o estado mais industrializado do Nordeste no final dessa 
década, mas não constituindo uma cidade social e economicante pujante.  
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Diante desse contexto de modernidade na arquitetura escolar 
pernambucana, o governo federal iniciou o processo de construção da EAA de 
Pernambuco, lançando a pedra fundamental em setembro de 1930 e dando maior 
agilidade à construção das oficinas que foram entregues em fevereiro de 1931. 
Todavia, as obras ficaram interrompidas por falta de verbas até 1932, quando foram 
obtidos recursos para dar continuidade às obras. A nova sede escola foi inaugurada 
em 18 de maio de 1935, na Rua Henrique Dias, no bairro do Derby (FONSECA, 
1986d). O primeiro diretor da escola foi o professor Rodolpho Fucks, e o projeto de 
autoria, do engenheiro Antônio de Almeida Pernambuco (MACHADO, 2020).  

A EAA de Pernambuco foi projetada para atender 600 alunos, ofertando, 
na época, cursos nas oficinas de metal, madeira, artes gráficas e artes decorativas. 
Ficava localizada bem ao lado do Rio Capibaribe e próxima a outras edificações 
públicas, como o quartel da polícia, que já havia abrigado a instituição no início do 
século (Figura 1.41).  

Figura 1.41 – Vista aérea com localização da EAA de Pernambuco. 

 Fonte: Elaborada pela autora sobre digitalização de fonte primária da CHMD 
(IFPE Campus Recife). 

O conjunto estava implantado em um terreno de 7.000m², composto de 
um bloco principal alinhado com o limite do lote de 3.000m² e blocos anexos com área 
de 995 m². O edifício principal se configurava em três pavimentos, com altura de 
14.20m, abrigando os espaços administrativos e pedagógicos exigidos no programa 
funcional padrão, que incluíam salas de aulas, laboratórios de Física e Química, 
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museu tecnológico, biblioteca, gabinete médico, gabinete dentário e espaços coletivos 
de maior porte, como o auditório com 257m² e o refeitório com 312m².  Na parte 
posterior do terreno, ficavam os três pavilhões de oficinas locados próximos aos limites 
do lote (Figura 1.42). Já a residência do diretor da escola foi construída em terreno 
separado, porém próximo à sede escolar (CPDOC/FGV,1940d). Existiam três acessos 
à escola, sendo o principal para visitantes e autoridades, além de dois acessos laterais 
para alunos e professores.     

Figura 1.42 – Plantas esquemáticas da EAA de Pernambuco. 

       Fonte: Elaboradas pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV. 

A configuração do edifício principal traduzia o período de transição da 
arquitetura brasileira, evidenciando uma solução ainda compacta e simétrica, porém 
com contraste de volumetrias e características modernizantes. A linguagem adotava 
o uso de linhas mais puras, utilizando platibandas escalonadas, motivos geométricos 
e saliências que conferiam um ritmo equilibrado às fachadas (Figura 1.43).  
  



134  

Figura 1.43 – Edifício principal e anexos da EAA de Pernambuco (1935) 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária - Revista “O artífice” - Acervo CHMD (IFPE). 

As circulações horizontais e verticais estavam configuradas de forma 
equilibrada, contemplando os corredores centrais do volume principal e outras 
circulações que contornavam o pátio central e três escadas que distribuíam o fluxo de 
pessoas em pontos estratégicos da edificação (Figura 1.44). O acesso às oficinas não 
acontecia de forma integrada ao prédio principal, ficando exposto às intempéries, 
assim como todas as escolas projetadas nesse período.  

Figura 1.44 – Pátio interno da EAA de Pernambuco (1935). 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária - Revista “O artífice” - 
Acervo CHMD (IFPE). 
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A modernidade também se aplicava nos aspectos construtivos, 
destacando a adoção da estrutura de concreto armado em todo o edifício, permitindo 
vãos maiores em ambientes como o auditório, a biblioteca e as oficinas (Figura 1.45) 
As esquadrias possuíam grandes dimensões, sendo executadas em ferro e vidro, no 
padrão basculante. A ampla espacialidade promovia uma estrutura pedagógica 
adequada aos alunos, permitindo a flexibilidade de lay-out. 

Figura 1.45 – Ambientes internos da EAA de Pernambuco (auditório e oficina). 

 Fonte: FGV CPDOC (1942a). 

Dentre os elementos decorativos que faziam parte da composição 
plástica do edifício, podem ser destacados os vitrais coloridos feitos pelo arquiteto e 
artista alemão Heinrich Moser19 e os guarda-corpos em ferro pintado instalados nos 
vãos das escadas. Também foram utilizados outros materiais nobres, como o piso em 
ladrilho hidráulico e as portas em ferro com grafismos Art Decó (Figura 1.46). 

Figura 1.46 – Escada e hall principal da EAA de Pernambuco, com materiais preservados (2021). 

  Fonte: Acervo da autora. 

 
19 Heinrich August Johann Moser (1886-1947) ficou conhecido por seus trabalhos em vitrais, mas dominava também a pintura, a escultura, passando a atuar em Recife  a partir de 1910.  
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Em meados da década de 1970, a edificação sofreu uma inundação 
ocorrida devido a fortes chuvas que acarretaram a cheia do Rio Capibaribe, fato que 
causou grandes prejuízos aos documentos, aos mobiliários, aos equipamentos e à 
estrutura física da escola (Figura 1.47). 

Figura 1.47 – Inundação ocorrida na Escola de Pernambuco (década de 1970). 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária – 
Acervo CHMD (IFPE). 

Esse episódio demandou que o governo federal transferisse a instituição 
para outro local, também buscando propiciar a ampliação da quantidade de alunos e 
a diversificação de cursos, o que aconteceu efetivamente no início da década de 1980. 
Desde 1996, a edificação foi considerada um Imóvel Especial de Preservação (IEP), 
tendo recebido reformas de conservação, abrigando atualmente a Fundação Joaquim 
Nabuco (FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, 2018). 

1.3.2.6. EAA do Paraná 
Nesse mesmo período, foi planejada a construção da EAA do Paraná, 

através do seu diretor, à época, Idelfonso d’Assunção, que articulou a viabilidade de 
uma nova sede escolar junto ao governo federal, e, em 1930, foi disponibilizado um 
terreno que atendeu às condições exigidas. Assim, em 1934, foi lançada a pedra 
fundamental da EAA do Paraná, construída na Avenida Sete de Setembro, com 
avenida Desembargador Westfalen (FONSECA,1986e). A escola iniciou seu 
funcionamento no novo endereço em janeiro de 1936. O projeto previa o edifício 
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principal de dois pavimentos e pavilhões anexos para as oficinas, implantados em um 
terreno de área de 4.777m². O volume estava configurado em “L”, de forma simétrica 
no terreno, alinhado às respectivas vias, porém já apresentando pequenos recuos em 
relação aos limites do lote (Figura 1.48). A área de ocupação do corpo principal no 
terreno era de 2.003m², sendo a área total construída de 3.782m² (CPDOC/FGV, 
1940f). 

Figura 1.48 – Plantas esquemáticas da EAA do Paraná. 

   Fonte: Elaboradas pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV. 

O pavimento térreo abrigava ambientes de apoio, algumas oficinas e a 
casa do diretor, que ficava na extremidade da ala esquerda, com acesso 
independente. O pavimento superior apresentava espaços administrativos e salas de 
aula. Os anexos das oficinas localizavam-se na parte posterior, colados nos limites do 
terreno, destinados aos trabalhos de madeira e metal, com banheiros exclusivos e a 
casa do zelador (CPDOC/FGV, 1940f). Não havia uma circulação coberta interligando 
os blocos, configurando, assim, um pátio descoberto utilizado para o recreio e 
convivência dos aprendizes. 

A volumetria do edifício se mostrava compacta e escalonada, cujo marco 
visual era representado pelo acesso à esquina, mais recuado e coberto por uma 
cúpula, gerando um dinamismo na fachada. As esquadrias foram instaladas 
obedecendo a um ritmo sistemático, marcadas por um friso horizontal que fazia um 
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contraponto com outras saliências verticais. A fachada interna também traduziu a 
mesma linguagem estética, com a presença de muitas janelas voltadas para o pátio 
interno (Figuras 1.49 e 1.50).         

Figura 1.49 – EAA do Paraná (1970). 

 Fonte: Um passado vestido de futuro (2012). 

Figura 1.50 – Pátio interno da EAA do Paraná (1930).   

 Fonte: Um passado vestido de futuro (2012). 

A estrutura já utilizava a tecnologia do concreto armado, evidenciada nos 
grandes vãos e nas vigas aparentes no refeitório e no hall de acesso do edifício. Esses 
espaços também eram contemplados com pé-direito alto visando a uma adequada 
ventilação, importante para os princípios higienistas da época. O hall de acesso 
sempre abrigava a escada principal, que possuía um desenho simétrico, assim como 
em outras escolas da época (Figura 1.51).  
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Figura 1.51 – Refeitório e hall de entrada principal da EAA do Paraná. 

 Fonte: Gursky Junior (2010). 

Gursky Junior (2010) assinala que, em outubro de 1943, a Escola 
Técnica de Curitiba recebeu a visita de uma comitiva do governo federal, com a 
presença do Ministro da Educação e Saúde, Sr. Gustavo Capanema, avaliando as 
demandas de melhoria no imóvel. Foi verificada a necessidade de aparelhar as 
oficinas e realizar algumas ampliações do espaço físico, o que viria a acontecer no 
início do ano seguinte, com a dotação orçamentária de um milhão de cruzeiros. 

Figura 1.52 – Ilustração com vista aérea da EAA do Paraná (1970). 

 Fonte: Gursky Junior (2010). 

A intensificação da industrialização no país, na década de 1940, 
acarretou uma maior demanda no número de alunos e a necessidade de adequar a 
estrutura física da escola. Para tanto, foi planejada uma ampliação para a edificação, 
conforme mostrada na perspectiva da Figura 1.52, sendo necessário realizar, em 
1946, desapropriações de áreas vizinhas para viabilizar o crescimento da instituição 
(GURSKY JUNIOR, 2010). 
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1.3.2.7. EAA do Piauí 
O Nordeste foi novamente contemplado com uma nova sede para a EAA 

do Piauí, que foi construída durante o período de 1935 a 1938, cujo novo endereço 
ocupava o quarteirão entre as ruas Gabriel Ferreira, Coelho Rodrigues, Quintino 
Bocaiúva e a Praça Monsenhor Gil, situada no centro da cidade, visando a atender 
400 alunos. Na data de inauguração da nova sede, a instituição já era denominada de 
Liceu Industrial do Piauí, oferecendo os cursos de mecânica, marcenaria, ferraria e 
sapataria e funcionando em regime de semi-internato. O terreno original possuía 
3.190m² de área, e o edifício contava com 2.085m² de área construída (CPDOC/FGV, 
1940g).                      

O conjunto arquitetônico era composto por um edifício principal 
compacto, locado próximo ao limite da Rua Monsenhor Gil e de outros blocos anexos. 
Nesse corpo principal, estavam alocados os ambientes administrativos e pedagógicos 
distribuídos em dois pavimentos, com uma circulação central marcando o eixo 
longitudinal do volume (Figura 1.53).                      

Figura 1.53 – Plantas esquemáticas da EAA do Piauí. 

 Fonte: Elaboradas pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV. 
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O pavilhão das oficinas de trabalhos de madeira, fundição e mecânica 
ficava alinhado à Rua Gabriel Ferreira, enquanto as oficinas de serralheria/fundição e 
a residência do zelador estavam voltadas para a Rua Coelho Rodrigues. A 
espacialidade das oficinas era generosa e imponente, com pé-direito alto e presença 
de amplas esquadrias. O auditório ficava situado dentro do edifício principal, sendo 
uma sala com área mais ampla. Já estavam projetados para serem construídos 
posteriormente dois pavilhões, sendo um destinado ao refeitório, além de prever uma 
oficina de fundição mais ampla, o internato e a lavanderia (CPDOC/FGV, 1940g). 

A fachada do prédio apresentava um despojamento visual, marcada por 
elementos simples e geometrizados típicos do padrão Art Decó. O acesso principal 
marcava o eixo de simetria do prédio, sendo sinalizado por uma marquise e pórtico 
salientes da superfície. A cobertura era disfarçada pela platibanda, que era livre de 
ornamentos (Figura 1.54). As janelas possuíam estrutura metálica e vidro com 
sistema de abertura basculante, sendo dispostas de forma alinhada, com a presença 
de um brise horizontal (MITRE; TEIXEIRA, 2019). 

Figura 1.54 – EAA do Piauí. 

 Fonte: Rêgo e Rodrigues (2009). 

Na EAA do Piauí, observa-se que alguns ambientes internos eram bem 
espaçosos, como no caso das oficinas, que apresentavam um pé-direito alto e área 
suficiente para as atividades pedagógicas. Também havia uma sala utilizada como 
auditório com bom dimensionamento e iluminação adequada (Figura 1.55). 
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Figura 1.55 – Oficina de mecânica de máquinas e auditório na EAA do Piauí. 

  Fonte: FGV CPDOC (1943). 

Posteriormente, a instituição adquiriu o restante do terreno, totalizando 
uma área de 5.225m². Dessa forma, em 1943, a escola conseguiu concluir a 
construção das oficinas de fundição que estavam previstas, e, em 1960, a edificação 
original foi ampliada até a Rua Quintino Bocaiúva, recebendo também uma 
remodelação da fachada (RÊGO; RODRIGUES, 2009). 

Esses novos projetos apresentaram soluções inovadoras para a 
arquitetura escolar profissional, uma vez que as linguagens plásticas dessa nova safra 
de edifícios manifestaram mudanças em seu caráter formal e nos sistemas 
construtivos. Esse contexto arquitetônico constituiu o ponto de partida de uma nova 
modernidade, que seria amadurecida no final da década de 1930 e que será detalhada 
no capítulo 2. 

1.3.3. Análise Tipológica 
A Tabela 1.2 a seguir apresenta uma sistematização de dados técnicos 

destas primeiras EAAs projetadas, constituindo uma análise comparativa entre elas.  
  Tabela 1.2 – Dados técnicos das primeiras escolas projetadas. 

Cidade Ano de 
inauguração 

Área do terreno 
(m²) 

Capacidade 
(alunos) 

Área construída total 
(m²) 

São Paulo 1921 4.209 300 3.670 
Bahia 1926 4.850 450 2.725 

Paraíba 1929 2.592 600 1.670 
Pará 1929 3.650 250 2.448 

Pernambuco 1935 7.000 600 3.995 
Paraná 1936 4.777 400 3.782 
Piauí 1938 3.190 400 2.085 
Fonte:  Elaborado pela autora a partir de dados obtidos nos registros do CPDOC/FGV. 
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A tabela evidencia que as primeiras EAAs projetadas possuíam 
capacidades que variavam entre 250 a 600 alunos, considerando que nem sempre a 
área construída dos edifícios era proporcional à sua respectiva capacidade. Enquanto 
a escola de Pernambuco possuía 3.995m² para 600 alunos, a escola da Paraíba 
dispunha de apenas 1.670m² para a mesma quantidade. Também mostra que as áreas 
dos terrenos eram bem diversificadas, variando de 2.592m² (Paraíba) a 7.000m² 
(Pernambuco). 

Dessa forma, realizou-se uma compilação desses dados e uma análise 
comparativa desses projetos, buscando identificar aspectos tipológicos que 
representassem o conjunto dos edifícios. Nesse cenário, foram verificadas as 
características semelhantes entre as escolas profissionais da Rede Federal, com base 
na produção e na interpretação de diagramas gráficos referentes às escolas de São 
Paulo, Paraíba, Pará e Bahia, projetadas na década de 1920. Da mesma forma, foi 
elaborada uma síntese de diagramas das escolas de Pernambuco, Paraná e Piauí,  
projetadas na década de 1930. Para organizar o procedimento de análise, foram 
considerados os critérios da tipologia funcional e tipologia formal.  

Conforme já destacado, em relação à tipologia funcional, foi 
considerada a análise da inserção urbana, do programa e das interações funcionais. 
Inserção urbana: a localização dos terrenos em geral ficava em zonas mais centrais 
das cidades, buscando evidenciar o caráter simbólico do poder do Estado, traduzido 
em prédios mais imponentes, geralmente localizados nas esquinas, para facilitar os 
acessos e a visibilidade. A relação visual e de escala dos edifícios com o entorno era 
relativamente homogênea, pois as edificações vizinhas possuíam linguagens e portes 
similares. Nesse momento histórico, a estrutura fundiária urbana conformava lotes 
mais estreitos e profundos e o seu alinhamento frontal ao lote configurava a chamada 
Rua Corredor. Entretanto, as dimensões e as formas dos terrenos disponibilizados 
pelas unidades federativas foram diversificadas e influenciavam diretamente no 
arranjo espacial das escolas.  

Quanto à legislação urbana, os códigos de obras, no geral, 
preconizavam a ocupação dos edifícios alinhados com o limite frontal do lote, depois 
tenderam a ter pequenos recuos, situação que aconteceu também com as EAAs. 
Como as áreas desses lotes, em geral, eram reduzidas, a taxa de ocupação do edifício 
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tornava-se elevada, havendo pouca área livre para ampliações e pouca área 
permeável. Também não foi observada a presença de planejamentos urbanos 
específicos que determinassem a localização ideal para essas escolas nas cidades. 

Nas Figuras 1.56 e 1.57, observam-se os diagramas das implantações 
das EAAs de São Paulo, Pará, Paraíba, Bahia, Piauí, Paraná e Pernambuco, que 
ilustram as características citadas acima, além de mostrarem o destaque do edifício 
principal voltado para a rua e a instalação das oficinas no espaço residual, gerando 
uma área livre intermediária. 

Figura 1.56 – Diagramas de implantação das EAAS – Década de 1920 (SP, PB, PA e BA). 

 Fonte:  Elaborados pela autora, baseados nos croquis do CPDOC/FGV. 

Figura 1.57 – Diagramas de implantação das EAAS – Década de 1930 (PI, PR, PE). 

 
Fonte:  Elaborados pela autora. 
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Programa: verifica-se a existência de uma hierarquia das funções distribuídas em 
blocos distintos e formatos diferenciados. O edifício principal fica em destaque, voltado 
para a frente do lote, abrigando os ambientes administrativos e pedagógicos. Como 
regra geral, observa-se que ambientes de sala de diretor, secretaria, salas de aulas e 
salas de professores ficavam inseridos no pavimento superior, enquanto ambientes 
como refeitório, almoxarifado e serviços de apoio eram locados no térreo. Os edifícios 
com maior área construída contemplavam ambientes que ofereciam maior suporte às 
atividades pedagógicas, a exemplo de museu escolar, biblioteca, gabinete 
médico/dentário e refeitório, como no caso da EAA de Pernambuco. Os pavilhões de 
oficinas se configuravam em um único pavimento em forma linear, divididos 
geralmente em salas com dimensionamento semelhantes (média de 100m² cada) e 
pé-direito duplo. Assim, pode-se presumir que essa modulação ritmada representou a 
gênese do processo projetual adotado para as escolas da fase moderna seguinte. 

As oficinas se situavam próximas aos limites do terreno, localizadas mais 
ao fundo, cujas salas eram subdividas em diferentes sessões de ofícios, com acessos 
independentes, porém sem a proteção de uma coberta. O arranjo espacial do conjunto 
viabilizava a presença de um pátio central, que, na maior parte dos casos, não estava 
limitado por alas fechadas e servia como espaço de recreio escolar e aulas de 
educação física. Nos terrenos de maior dimensão, conseguia-se incluir outros anexos 
com serviços de apoio, como recreios cobertos, refeitórios, cozinhas, dormitórios e 
lavanderias. Os banheiros também eram tratados como anexos, acessados sem 
circulação coberta, sendo geralmente instalados próximos às oficinas, buscando 
atender às questões higiênicas. 
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Nesses primeiros projetos apresentados, não era comum incorporar as casas 
do diretor e do zelador na estrutura do complexo escolar  (Figuras 1.58 a 1.61).  
Figura 1.58 – Diagramas de usos das EAAs de São Paulo, da Paraíba e do Pará (década de 1920). 

 

 Fonte:  Elaborados pela autora, com base nos croquis do CPDOC/FGV. 

 
 
 



147  

Figura 1.59 – Diagrama de usos da EAA da Bahia (década de 1920). 

 Fonte:  Elaborado pela autora. 

Figura 1.60 – Diagrama de usos da EAA do Piauí (década de 1930). 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 1.61 – Diagramas de usos das EAAs de Pernambuco e do Paraná (década de 1930) 

 Fonte:  Elaborados pela autora. 

Interações funcionais: o acesso acontecia desde o eixo de simetria do edifício, que 
geralmente abrigava um “hall” e estabelecia conexões com circulações direcionadas 
a uma ala esquerda ou direita. Nesse mesmo hall, estavam locadas as escadas que 
recebiam bastante destaque, visíveis no desenho mais sofisticado e na sua 
materialidade. Nos edifícios com maiores percursos de uma extremidade à outra, no 
caso de Pernambuco e Paraná, havia mais de uma escada para otimizar os fluxos. 
Observando as Figuras 1.62, 1,63 e 1.64, verifica-se que as escolas projetadas na 

PLANTA TÉRREO EAA PERNAMBUCO 
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década de 1920 foram concebidas com as circulações nas margens externas do 
prédio, acessando os ambientes somente de um lado, enquanto os edifícios da 
década de 1930, nas Figuras 1.65, 1.66 e 1.67, adotaram as circulações numa 
posição centralizada, permitindo acessar os ambientes em ambos os lados. As 
oficinas não eram interligadas com o bloco principal por circulações cobertas, sendo 
assim, uma condição desconfortável para alunos e professores que circulavam por 
esses espaços expostos ao sol e à chuva. As oficinas eram, então, tratadas como 
anexos desconectadas do prédio principal na relação espacial e na linguagem visual. 
Em alguns casos, existia um acesso de serviço para as oficinas por outra face do 
terreno, como nas escolas de São Paulo, do Piauí e do Paraná. 

Figura 1.62 – Diagramas com circulações das EAAs de São Paulo e da Paraíba (década de 1920). 

 Fonte: Elaborados pela autora. 

Figura 1.63 – Diagrama com circulações da EAA do Pará (década de 1920). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 1.64 – Diagrama com circulações da EAA da Bahia (década de 1920). 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 1.65 – Diagrama com circulações da EAA do Piauí (década de 1930). 
 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 
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Figura 1.66 – Diagrama com circulações da EAA do Paraná (década de 1930). 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

              Figura 1.67 – Diagrama com circulações da EAA de Pernambuco (década de 1930). 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto à tipologia formal, foram analisados os aspectos relativos à 
composição/linguagem e ao sistema construtivo: 
Composição/Linguagem: o arranjo espacial dos projetos das escolas industriais 
desse período caracterizava-se quase sempre pela associação de dois volumes, 
sendo o edifício principal geralmente de dois ou três pavimentos, com formato 
retangular, ou em “L”, ou em “U”, e o bloco anexo das oficinas geralmente um volume 
prismático térreo com pé-direito duplo. Em algumas escolas, observava--se a 
existência de mais anexos, como o bloco de sanitários, o refeitório e a casa do zelador. 
Havia a prioridade do fator funcional na organização da composição, porém sendo 
importante conferir ao bloco principal uma ideia de solidez, ostentação e destaque na 
paisagem urbana, enquanto as oficinas eram sempre instaladas mais ao fundo do 
terreno. 

A linguagem das primeiras Escolas de Aprendizes Artífices projetadas na 
década de 1920 foi concebida com uma estética eclética e a valorização do 
ornamento, representando o vocabulário e o requinte do sistema beaux-arts  europeu, 
enquanto outras se inspiraram no Neocolonial nacional. Tratava-se de uma linguagem 
historicista caracterizada por uma configuração simétrica, com a fachada geralmente 
subdividida em base, corpo e coroamento, muitas vezes destacando o volume do 
acesso principal com uma altura mais elevada. Alguns desses imóveis adotavam 
pavimentos semienterrados que apresentavam aberturas para o exterior. 

Figura 1.68 – Diagramas de linguagem das EAAs de São Paulo e do Pará (década de 1920). 

 Fonte: Elaborados pela autora. 



153  

Nas Figuras 1.68 e 1.6920, que mostram as fachadas esquemáticas das 
escolas de São Paulo, do Pará, da Bahia e da Paraíba, observa-se a diversidade de 
elementos aplicados, contemplando arcadas, frontões, balcões, molduras, cornijas, 
etc.  

Figura 1.69 – Diagramas de linguagem das EAAs da Bahia e da Paraíba (década de 1920). 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
A posição das esquadrias era rigidamente definida pela divisão dos 

ambientes internos, resultando em um ritmo constante. Em geral, as janelas e as 
portas apresentavam dimensões generosas, com a presença de bandeirolas, e sendo 
executadas em madeira e vidro.  A cobertura dos edifícios possui inclinações mais 
acentuadas e, em algumas escolas, os beirais eram camuflados por platibandas. 
Nesse período, também acontece a inovação no tratamento cromático, passando a 
adotar cores mais intensas devido à importação de pigmentos industrializados mais 
resistentes.    

As escolas projetadas na década de 1930, cujas linguagens inspiraram-
se no movimento Art Decó, adotaram a mesma configuração de simetria na planta, 
porém trazendo conceitos de racionalidade, com fachadas mais despojadas sem 
ornamentação e linhas mais geometrizadas. Nas escolas do Piauí, de Pernambuco e 
do Paraná, percebe-se a adoção dessa estética, traduzida na presença de frisos, 

 
20 As fachadas das escolas da década de 1920 e 1930 foram elaboradas por inferência e proporção a 
partir de fotos e plantas existentes, pois não foram localizados os projetos originais completos 
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saliências, marquises em forma de planos e brises nas janelas para proteção solar 
(Figura 1.70). As novas linguagens adotadas nessas escolas constituíam uma 
tendência de modernização, inspiradas em conceitos construtivos praticados no 
exterior, além de representar as intenções de melhorias na estrutura educacional 
defendidas pelo governo federal.  
Figura 1.70 – Diagramas de linguagem das EAAs do Piauí, de Pernambuco e do Paraná (década de 

1930). 

 Fonte: Elaborados pela autora. 

Sistema construtivo: as escolas da década de 1920 adotavam ainda métodos mais 
tradicionais, no uso da alvenaria estrutural de tijolo cerâmico associada à instalação 
de perfis metálicos, como pilares ou vigas. Os pisos dos pavimentos superiores eram 
geralmente executados com assoalhos de tábua corrida. As esquadrias, por sua vez, 
eram normalmente executadas em madeira, com presença de bandeirolas em vidro. 
Alguns edifícios adotavam, nos pavimentos superiores, as janelas de púlpitos, que 
eram protegidas por gradis ou balaustradas. As cobertas eram executadas com telhas 
de barro ou similares, com acentuada inclinação, ficando sempre exposta no projeto 
do edifício. Como exemplo de inovação construtiva, o edifício da EAA do Pará, 
projetado por José Sidrin, foi precursor na cidade na utilização do concreto armado. 
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As escolas construídas na década de 1930 passaram a aplicar novos 
materiais, visando a promover modernização de tecnologias e padronização nos 
métodos de execução. O concreto armado passou a ser utilizado de forma mais usual 
nas estruturas, sendo fundamental nos espaços de maior porte (refeitórios, auditórios 
e oficinas). A utilização de esquadrias em ferro e vidro com sistema basculante passa 
a ser mais comum nos edifícios, para melhor captação de luz e ventilação natural. 
Com relação às coberturas, estas passam a ser camufladas por platibandas no 
contorno do edifício. Essas inovações intencionavam otimizar as premissas de 
higienismo e conforto ambiental para os espaços. Na Figura 1.71, observa-se um 
diagrama das escolas do Piauí e do Paraná, utilizadas como exemplos, buscando 
evidenciar uma lógica de modulação estrutural que acontece de forma mais ordenada 
nos espaços oficinais, enquanto no edifício principal sofre algumas variações de 
distâncias. O eixo de simetria também foi sinalizado para demonstrar a semelhança 
entre as alas opostas do edifício. 
Figura 1.71 – Diagramas de modulação estrutural das EAAs do Piauí e do Paraná (década de 1930). 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
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Como síntese, pode-se afirmar que os aspectos funcionais e formais dos 
projetos dessas escolas constituem um tipo arquitetônico, pois, como afirma Argan 
(2006), o tipo se constitui a partir de uma analogia formal e funcional comum entre um 
grupo de construções, sendo a expressão de um conjunto de condicionantes 
ideológicos ou culturais. 

No próximo subcapítulo, será apresentada a trajetória histórica e 
arquitetônica da EAA do Ceará, com ênfase no período de sua implantação, entre 
1910 e 1936, mostrando como as alterações nas diretrizes da rede nacional das EAAs 
influenciaram nas mudanças estruturais e no processo de modernização, 
contribuindo, desse modo, para a realização das sucessivas mudanças de endereços 
na cidade de Fortaleza. 

1.4. O ensino profissional no Ceará e a implantação da EAA no Estado (1910 -1937) 
Esse subcapítulo se inicia com a discussão dos antecedentes do ensino 

profissional no Estado, depois será construído o percurso da instituição, desde sua 
instalação na capital cearense, discorrendo-se, em seguida, sobre as sucessivas 
transformações da escola articuladas com o contexto econômico, político e 
arquitetônico do Estado do Ceará.  

Será resgatada a memória arquitetônica dos primeiros edifícios que a 
escola ocupou, identificando seus usos anteriores, além do fato de que as sucessivas 
transferências de sedes ocorreram em função de políticas públicas e do processo de 
modernização da cidade, da indústria e da própria educação. Essas edificações, 
mesmo que não tenham sido projetadas e construídas para abrigar especificamente 
a EAA, compõem a história dessa instituição. 

1.4.1. Antecedentes do ensino profissional no Ceará    
Na segunda metade do século XIX, aconteceram grandes 

transformações socioeconômicas e tecnológicas no país, a partir da supressão do 
tráfico de escravos e de consequentes mudanças no setor produtivo nacional, que 
começava a se destacar pela cultura do café, trazendo maior atenção para a região 
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Sudeste. A economia brasileira foi então beneficiada pela implantação de ferrovias e 
por uma industrialização que se voltava para o mercado interno, desenvolvendo o 
trabalho da mão de obra remunerada. Assim, formava-se um novo padrão de 
burguesia, que não era mais caracterizada pelos tradicionais proprietários de terras, 
passando a ser composta por militares, médicos e engenheiros, defensores dos ideais 
positivistas (REIS FILHO, 2014). 

Nesse final de século, a cidade de Fortaleza iniciava um processo de 
maior adensamento populacional e de novas construções, demandando das 
autoridades locais providências relacionadas à implantação de remodelações e 
reformas sanitárias. As autoridades públicas buscavam imprimir um disciplinamento 
urbano que visava a retirar os pobres da cidade. Dessa maneira, foram criadas 
algumas instituições de cunho assistencial e educacional que pudessem contribuir 
para amenizar esse cenário negativo, evitando que os jovens se envolvessem com 
vícios e o crime. 

Dessa forma, uma das soluções encontradas foi a implantação de 
estabelecimentos de ensino de habilidades profissionais no Estado, por meio da 
iniciativa de algumas organizações de proteção à infância, como orfanatos, asilos e 
casas de caridade religiosas, ainda no século XIX (MADEIRA, 1999). Dentre essas 
instituições, destacaram-se duas de maior atuação: o Colégio de Educandos e a 
Colônia Cristina (Figura 1.72). 

Figura 1.72 – Colégio dos Educandos, futuro Colégio das Órfãs, (Fortaleza/CE). 

 
Fonte: Fortaleza em Fotos (2015). 
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O Colégio de Educandos foi instituído pela lei provincial 759 de 5, de 
agosto de 1856, com a missão de promover o ensino de ofícios. Contudo, segundo 
Fonseca (1986a, p. 4), essa instituição não conseguiu cumprir plenamente o seu papel 
e acabou se caracterizando mais como uma entidade de caridade, abrigando meninos 
carentes, onde se ensinavam as primeiras letras e alguma atividade artesanal  

Fonseca (1986d, p. 76) afirma ainda que, em 1860, “a instrução 
profissional no Ceará era dada somente no Colégio de Educandos, a 50 alunos. 
Enquanto isso, o ensino secundário, em toda a província, contava com 219 matrículas, 
distribuídas por 14 cadeiras [...]”. Em 1862, o currículo do colégio seria acrescido da 
disciplina de desenho, que deixava de ser lecionado no Liceu. No ano seguinte, já 
existiam quatro tipos de oficinas: para sapateiros, alfaiates, marceneiros e funileiros. 
Madeira (1999) informa, baseada em Moacyr Primitivo, que as duas oficinas de maior 
progresso eram as de roupas e calçados e que o edifício onde funcionava o colégio 
necessitava de melhorias em suas instalações. O estabelecimento viria a ser extinto 
em 1865, sendo construído, em seu endereço, o Colégio das Órfãs, que se tornaria o 
atual Colégio Imaculada Conceição. Presume--se que sua extinção aconteceu devido 
a problemas financeiros, pois contava com recursos governamentais.  

Nesse ínterim, Fonseca (1986d) destaca que o ensino de ofícios também 
se manifestou por meio de iniciativas particulares, sendo ministrado em residências 
com metodologias simplificadas. Aracati foi uma das cidades que, no ano de 1867, 
mais apresentou registros de locais que ensinavam habilidades de sapateiro e 
costureira, além do ensino básico de leitura e matemática. 

Alguns anos mais tarde, o Estado do Ceará enfrentou uma terrível seca, 
que se instalou entre 1877-1880, juntamente com a epidemia de varíola, estimulando 
um grande deslocamento da população do campo para a cidade. 

Diante disso, visando a promover um suporte social para esses 
retirantes, foi fundada, em 1880, a Colônia Cristina, com o objetivo de abrigar os órfãos 
a partir de 9 anos, além de, posteriormente, oferecer cursos profissionalizantes. 
Fonseca (1986d) aponta que essa instituição foi implantada a 45km da capital, na 
fazenda Canafístula, em área rural, no município de Redenção (Figura 1.73). 
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Figura 1.73 – Edifício da Colônia Cristina no Ceará (Redenção/CE). 

 Fonte: Brasiliana Fotografia (2012). 

Para os homens, eram oferecidas oficinas de ferraria, carpintaria, 
tornearia e sapataria, além do curso de pedreiro. Para as mulheres, ofereciam-se 
ofícios de costuras e confecção de rendas. Uma comissão fiscal realizou uma 
inspeção em 1881, cujo resultado não foi positivo, sendo apresentado um relatório ao 
presidente da Província, destacando o texto a seguir sobre as condições físicas do 
local. 

“É assim que notamos com sincero pesar, ausência total de ordem, 
sistema, e asseio higiênico e respeito que deve encontrar-se em uma 
casa de educação. Edifício tosco, sem reboco, caiamento e ladrilho; 
desordem completa e desasseio sem limites nos diversos serviços 
atinenetes ao refeitório, despensa, dormitório; meninos esquálidos, 
rotos, descalços, mal cuidados [...]” (FONSECA, 1986d, p. 78). 

Após esse episódio, o diretor seria substituído e a escola entraria em 
decadência, no final do período monárquico, contando com apenas 36 alunos. Ponte 
(1993) relata que, posteriormente, em 1925, a Colônia Cristina foi local onde funcionou 
uma prisão agrícola, sendo intitulada de “Campo Penal Agrícola de Canafístula”.  

Também surgiram, posteriormente, outras iniciativas cearenses de 
ensino profissional com caráter assistencial, que foram registradas nos arquivos do 
governo federal, citando a Escola Doméstica “Sagrado Coração de Jesus”, situada em 
Pacoti; a Escola doméstica “São Rafael” e o Internato “Bom Pastor” (Figura 1.74), 
também destinado às artes domésticas, ambos localizados na cidade de Fortaleza 
(CPDOC/FGV, 1938d). Esta última situava-se no bairro Jacarecanga e foi criada em 
1928, destinada a receber moças rejeitadas por suas famílias por desvios de 
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comportamento, ou ainda órfãs e meninas pobres abandonadas. Nesse 
estabelecimento, as moças ficavam sob a tutela das irmãs religiosas e aprendiam 
habilidades domésticas, tais como bordar, costurar e cozinhar (GARCIA, 2016). 

Figura 1.74 – Internato Bom Pastor (Fortaleza/CE). 

 Fonte: Fortaleza em Fotos (2016). 

Todas essas instituições foram criadas com um caráter mais 
assistencialista, visando a combater o aumento da pobreza, materializando-se em 
orfanatos, asilos e casas de caridade religiosas. O cenário agravou-se diante da 
intensificação do processo migratório da população para a capital do Estado, 
favorecido pela ocorrência das secas, além da presença de epidemias e condições 
insalubres que geravam um alto índice de mortalidade. Diante desse contexto, em 
1887, Fortaleza possuía 27 mil habitantes e, em 1900, atingiu o número de 50 mil.  

As referidas instituições disponibilizaram cursos que ofereciam o ensino 
primário e habilidades práticas para aprender um ofício, porém a precariedade das 
estruturas físicas e a ausência de recursos suficientes para sua manutenção não 
permitiram a prosperidades desses estabelecimentos. 

1.4.2. O contexto político, econômico e arquitetônico do Estado no Ceará (1910-1937) 
No início do século XX, um processo de modernização foi 

gradativamente se instaurando na capital cearense, imbuída de um caráter 
expansionista na história da cidade, provocando alterações em sua paisagem e nos 
comportamentos sociais, inspirados na cultura francesa e norte-americana. O quadro 
político do Ceará estava regido pela oligarquia acciolina, liderada por Nogueira Accioli, 
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de 1896 a 1912, que tinha forte influência em várias esferas do governo estadual. 
Essa condição instaurou um clima de revolta que o derrubou do poder, assumindo na 
sequência Franco Rabelo, que também foi deposto.  

Em 1910, Fortaleza registrava uma população aproximada de 67.000 
habitantes. A cidade gradativamente recebeu alguns investimentos de infraestrutura, 
podendo ser citado o abastecimento de água que havia por meio da construção das 
caixas d’água na praça Visconde de Pelotas (atual Praça Clóvis Beviláqua). Segundo 
Ponte (1993), a energia elétrica chegou à cidade somente em 1914, possibilitando a 
eletrificação dos bondes que anteriormente eram puxados por burros. A modernidade 
também se expressava na introdução de automóveis, ferrovias, novos locais de 
entretenimento e profusão de associações científicas e literárias. Apesar desses fatos 
positivos, o Estado do Ceará foi novamente castigado em 1915 e 1919 por outros 
períodos de seca, sendo este último menos grave que o anterior, estimulando 
movimentos migratórios da zona rural para a capital. Somente no governo de José 
Moreira da Rocha, entre 1924 e 1928, foi inaugurado o serviço de abastecimento 
d’água e esgoto. 

Com relação ao período inicial da atividade industrial no Ceará, entre 
meados do século XIX até o ano de 1950, destacou-se a fabricação de produtos 
têxteis diante da importância no Estado do cultivo de algodão e óleos vegetais e na 
exploração de couros e peles, surgindo, assim, diversos estabelecimentos de 
produção de curtumes. Amora (2005, p. 371) aponta que “[...] o surgimento dessas 
primeiras indústrias explica-se pela presença da matéria-prima de origem agrícola e 
pecuária, com destaque para a produção expressiva do algodão no Ceará”. Nesse 
cenário, destacaram-se a Fábrica de Tecidos Progresso, a Fábrica Siqueira Gurgel de 
óleo e sabão e outras.  

Nesse sentido, o crescimento das transações comerciais cearenses de 
importação e exportação criou uma nova classe burguesa, que adotou a linguagem 
do ecletismo como um símbolo cultural e ideia de progresso. Castro (1987) destaca 
que a arquitetura eclética no Ceará ficou mais restrita à capital e que teve seu período 
áureo nas três primeiras décadas do século XX (CASTRO, 1982).  

A cidade de Fortaleza passava por um processo de modernização 
arquitetônica e aformoseamento, no qual o código de posturas aprovado pela Câmara 
Municipal, em outubro de 1893, “mostrava preocupações quanto a imagem da cidade, 
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qual a adoção de certa padronização formal nas platibandas, obrigatórias nas 
fachadas de frente, bem como nos vãos de portas e janelas externas” (CASTRO, 
1987, p. 216). 

Os agentes urbanos também incluíram o investimento na educação 
como uma estratégia importante de modernidade. Santiago (2011) destaca a 
construção da Escola Normal na praça Marquês de Herval como um dos marcos 
históricos da arquitetura escolar da cidade. O edifício tinha uma tipologia retangular 
com dois pavimentos, implantado solto no lote, cuja organização espacial da planta 
era dividida em três vãos, com a escada localizada no eixo central. Também existia 
um bloco anexo que abrigava as salas de aulas e banheiros. A instituição permaneceu 
nesse imóvel até 1922. A autora também cita a instalação de outras escolas 
simbólicas para a cidade: o Colégio Pio X (1903); a Escola Jesus Maria José (1905); 
o Colégio Santa Cecília (1911); o Colégio Cearense, depois Colégio dos Irmãos 
Maristas (1912); o Colégio N. Sra. do Sagrado Coração (1915) e o Colégio Militar de 
Fortaleza (1919). Nos casos das escolas de ordens religiosas, foram construídas em 
terrenos mais amplos, com área construída de porte maior. 

Ponte (1993) aponta que, no governo de Justiniano de Serpa (1920-
1923), aconteceu uma ampla reforma do ensino primário através do trabalho do 
educador Lourenço Filho, que implementou ações modernizadoras na estrutura física 
das escolas, observando itens do conforto ambiental e higiene, traduzindo o tripé 
saúde-saneamento-racionalidade defendido pelo poder público. Nesse panorama, 
Santiago (2011) assinala que foram criados dez grupos escolares no interior do 
estado, além da criação e reformulação de outras. Castro (1982, p. 9) destaca que os 
projetos dos Grupos Escolares Visconde do Rio Branco e Fernandes Vieira (atual 
Juvenal Galeno) foram inspirados no movimento Neocolonial, sendo de autoria do 
arquiteto carioca Armando Oliveira e consistindo em um “rebatimento nacionalista do 
ecletismo internacional”. A tipologia arquitetônica desses grupos escolares era de um 
edifício em forma de “U”, com a simetria definida pelo acesso principal, cujas salas de 
aula estavam distribuídas em duas alas configurando um pátio aberto central. 

O ano de 1932 foi testemunha de uma nova seca no estado do Ceará, 
aumentando o processo migratório, chegando a registrar uma população aproximada 
de 130.000 habitantes. Assim, são estimuladas novas construções e novos bairros se 
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consolidam no final das linhas de bonde, iniciando um processo acentuado de 
estratificação urbana na cidade (CASTRO, 1982). 

Paiva et al. (2019) ressaltam que, em 1932, foi publicado, em Fortaleza, 
o Código Municipal de Obras, que contribuiu para o processo de desenvolvimento 
urbano e arquitetônico da cidade, mesmo que não tenha sido plenamente realizado. 
Como exemplos de edificações relevantes de uso comercial e residencial desse 
período podem ser citados o edifício Granito (1934), o edifício Carneiro (1935) e o 
edifício J. Lopes (1935). 

A capital cearense caracterizava-se nesse período por uma convivência 
de estilos, encontrando ainda muitos exemplos do Neocolonial e do ecletismo 
historicista, mas já despontando, no início da década de 1930, diversos edifícios 
caracterizados pela estética Art Decó. Sobre essa realidade, Castro (1982, p. 10) 
afirma que a arquitetura cearense “Não se havia desligado das velhas formas de 
composição, geralmente resolvidas pelo sistema de simetria a um eixo central”, 
exemplificados com as obras do Centro de Saúde construído em 1932, no local da 
referida EAA da praça Marquês de Herval, além da construção do edifício dos Correios 
e Telégrafos (1934).  

Dentre os edifícios escolares que foram concebidos inspirados na nova 
estética Art Decó, pode-se destacar, primeiramente, o Grupo Escolar Presidente 
Roosevelt e a nova sede do Liceu do Ceará, inaugurada em 1935, na Praça Gustavo 
Barroso, com projeto arquitetônico de autoria do Escritório Clóvis de Araújo Janja 
(Figuras 1.75 e 1.76). Esses projetos escolares e outros elaborados até 1940 ainda 
adotavam a mesma tipologia arquitetônica com a simetria de fachada, entrada central 
e planta distribuída em torno de pátio (PAIVA et al., 2019). 

Figura 1.75 – Grupo Escolar Presidente Roosevelt. 

 Fonte: Pinterest (2022). 
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Figura 1.76 – Liceu do Ceará (1935). 

 Fonte: Fortaleza Nobre (2009). 

Após a introdução desse contexto urbano e arquitetônico no Ceará, será 
apresentado o percurso da primeira fase de funcionamento da EAA do Ceará. 

1.4.3. As primeiras sedes da EAA do Ceará (1909-1937) 
A EAA do Ceará iniciou seu funcionamento em 24 de maio de 1910, 

subordinada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, com o objetivo 
estabelecido no Decreto do governo federal de “não só habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como 
fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, 
escola do vício e do crime” (BRASIL, 1909a). 

Ponte (1993) cita que, entre os anos de 1918 e 1929, houve uma 
intensificação da ação da polícia em retirar os menores pobres delinquentes das ruas, 
resultando na construção de uma instituição regenerativa, que foi inaugurada em 
1928, a “Estação Experimental de Santo Antônio”. Esse estabelecimento também 
adotou o ensino de ofícios como método de disciplinamento dos menores infratores.  

A instituição escolar também fez parte desse projeto de civilidade, de 
ordem, de enquadramento das pessoas fora do padrão, como o público-alvo carente. 
A escola profissional tinha como objetivo a formação de operários, cujas atividades 
acabaram sendo mais voltadas para o aspecto artesanal do que para a indústria. 
Apesar de a indústria ainda não ser bem desenvolvida, o processo de modernização 
acontecia por meio do disciplinamento do espaço urbano, traduzido nas ideias de 
higienismo e sanitarismo, além da implantação do Código de Obras e Posturas.  

A EAA do Ceará foi inaugurada com a seguinte estrutura administrativa: 
um diretor, um escriturário, um porteiro-contínuo, dois professores e quatro mestres. 
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Essa escola iniciou suas atividades sob a direção do Dr. Pompeu de Sousa Brasil. As 
primeiras oficinas da EAA do Ceará foram tipografia e encadernação, depois, em 7 de 
setembro de 1911, foram acrescidas as oficinas de sapataria e alfaiataria. 
Posteriormente, em janeiro de 1912, foram introduzidas as de marcenaria e 
carpintaria, ferraria, serralheria e mecânica (CPDOC/FGV, 1938d). 

Dentre as regulamentações definidas Decreto n°7.566/1909, o artigo 
segundo definia que deveria ser ministrado o ensino prático e os conhecimentos 
técnicos necessários, recomendando uma limitação de oficinas de trabalho manual ou 
mecânico em número de até cinco e sugerindo que deveriam ser consultadas as 
indústrias locais sobre a tipologia dos cursos ofertados nas escolas. Esses cursos 
seriam destinados a jovens com idade entre 10 e 13 anos, ministrados em sistema de 
externato, em horário diurno, que deveriam escolher somente um dos cursos 
(BRASIL, 1909a). 

A EAA do Ceará apresentava, em seu projeto pedagógico, além do 
ensino de ofícios, a existência de um curso de primeiras letras. De acordo com Sidou 
(1979), o curso primário consistia nos elementos de gramática da língua portuguesa, 
princípios de aritmética e geografia, noções de história pátria e educação moral e 
cívica, além da disciplina de desenho, que atendia ao ensino industrial, geométrico e 
ornamental. 

Segundo Braun (2015, p. 62), nesse período inicial, “as diretrizes que 
norteavam o funcionamento da escola não definiam currículo mínimo para as oficinas, 
ficando este a critério do diretor da escola, a definição de programas e métodos”, 
porém deveria ser submetido à anuência do Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio. Nesse sentido, Sidou (1979) aponta a importância dos exercícios físicos na 
vida escolar, pois também eram ministradas aulas de instrução militar três vezes por 
semana na escola, com a intenção de promover “o desenvolvimento físico dos 
aprendizes”, coordenadas sob a orientação de um oficial do exército.  

Dentre as atividades pedagógicas de caráter prático, destacavam-se as 
exposições dos trabalhos produzidos pelos alunos, que acontecia no final do ano 
escolar, atraindo um público seleto de visitantes e autoridades locais. A EAA do Ceará 
chegou a participar da Exposição Universal que ocorreu em Turim, na Itália, em 1911, 
conquistando medalhas de ouro, bronze e diploma de menção honrosa, com artefatos 
levados pelos estudantes. Depois, os estudantes também participaram, em 1922, da 
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Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, tendo obtido um 
diploma de “Grande Prêmio” (CPDOC/FGV, 1938d). 

A escola recebia uma dotação orçamentária proveniente do governo 
federal, mas também dispunha de uma arrecadação própria originada da venda de 
artefatos executados pelos alunos nas oficinas durante o processo de aprendizagem. 
Estes recebiam a porcentagem de 10% do valor como prêmio. Do total, 5% era 
recolhido à Associação Cooperativa e de Mutualidade, que fora implantada em 17 de 
outubro de 1912. Essa entidade promovia assistência de saúde para os alunos e apoio 
financeiro em caso de acidentes e despesas de enterros. A associação ainda 
providenciava suporte, quando da conclusão dos cursos na escola, fornecendo 
ferramentas e utensílios essenciais à aplicação dos seus ofícios (SIDOU, 1979).  

A EAA do Ceará passou por diversas etapas de reordenamento, diante 
das transformações ocorridas nas legislações educacionais, acarretando alterações 
em sua nomenclatura e também demandando melhorias em suas estruturas físicas. 
O Quadro 1.1 apresenta um resumo desse percurso histórico de denominações e 
endereços ocupados pela instituição durante o recorte temporal do presente estudo. 

Quadro 1.1 – Lista de denominações e períodos de ocupação de cada sede da EAA do Ceará. 
Sede Nomenclatura Período Localização 

1 
Escola de Aprendizes Artífices 

do Ceará 
1910- 1914 Rua da Praia - Praia de Iracema 

2 1914- 1932 Praça Marques de Herval (Atual José 
de Alencar) - Centro 

3 1932- 1937 Av. Filomeno Gomes - Jacarecanga 
4 Liceu Industrial de Fortaleza 1937- 1940 Praça dos Voluntários-Centro 
5 Liceu Industrial do Ceará- 

Escola Industrial de Fortaleza 1940-1952 Rua 24 de Maio nº 230, com Senador 
Alencar, nº 596- Centro 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Observando o quadro, verifica-se que a escola se instalou em edifícios 

com endereços próximos a zonas centrais ou industriais que pudessem ser bem 
atendidas pela infraestrutura de transporte e por alguns serviços básicos. A sede que 
abrigou a EAA por um maior período de tempo (18 anos) foi o edifício da Praça 
Marques de Herval, no centro da cidade. As duas últimas sedes da instituição serão 
detalhadas no capítulo 2, incluindo também o planejamento da sede definitiva da EAA 
do Ceará nesse mesmo recorte temporal. 
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1.4.3.1. Primeira sede – Praia de Iracema (1910-1914) 
A EAA do Ceará foi inicialmente instalada em um imóvel na Rua da Praia, 

atual Av. Pessoa Anta, esquina com a Av. Alberto Nepomuceno (Figura 1.77), cujo 
prédio foi originalmente construído para o uso residencial, tendo pertencido a Joaquim 
da Cunha Freire, o Barão de Ibiapaba, rico comerciante de Fortaleza da segunda 
metade do século XIX (Figura 1.78). A edificação havia sido também a primeira sede 
da EAM em 1886.  Posteriormente, em 1927, esse edifício foi totalmente remodelado 
para abrigar a Recebedoria do Estado, que hoje é a Secretaria da Fazenda 
(MESQUITA, 2016). Esse edifício sediou a EAA do Ceará de 1910 a 191421. 

Figura 1.77 – Localização da primeira sede da EAA do Ceará. 

 Fonte: Recorte do Mapa de Fortaleza (década de 1940) – 
Acervo digital pessoal de Margarida Andrade. 

Figura 1.78 – Primeira Sede da EAA do Ceará (imóvel da direita na imagem). 

 Fonte: Sidou (1979). 

 
21 Durante a pesquisa, não se obtiveram maiores informações sobre a configuração espacial interna 
desse imóvel. 
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Nessa época, existiam, no entorno desta primeira sede, outras 
edificações de uso institucional e comercial, devido à proximidade com o Porto de 
Fortaleza e a Alfandega, que estava instalada na Rua da Praia desde 1891. Nessa 
via, também passava a linha de bonde Alagadiço, de tração animal, que realizava o 
transporte de mercadoria da Alfândega para o centro da cidade, sendo uma área de 
intensa movimentação de comerciantes. Dentre as firmas instaladas nessa região, 
destacavam-se a J. Lopes & Cia e a Holderness & Salgado, que exportava pele de 
caprinos, algodão e cera de carnaúba. Em 1914, quando a EAA estava sendo 
transferida para outro endereço, foi inaugurada a linha de bonde elétrica nessa região 
(NOBRE, 2012).  

 Segundo Zucconi (2016), durante o século XIX, havia surgido novas 
estruturas nas cidades, diante das sociedades em transformação, remodelando 
algumas tipologias funcionais específicas, como escolas, hospitais e cemitérios. Com 
relação aos edifícios escolares, alguns foram adaptados a partir de imóveis 
construídos para outros usos, e seu planejamento foi se emancipando, sugerido pelo 
progresso da pedagogia e da higiene, passando a considerar localizações mais 
salubres. A preocupação com as práticas higienistas perduraram durante o século XX 
e tinham o objetivo de prevenir doenças e moléstias na população, implantando novos 
costumes.  

Para Alegre (2012), o início do século XX foi marcado pela valorização 
dos princípios higiênicos-sanitários, com destaque para os edifícios escolares. Essa 
preocupação ficou evidente por meio do acontecimento de cinco conferências sobre 
higiene escolar em Nurembergue (1904), Londres (1907), Paris (1910), Buffalo (1913) 
e Bruxelas (1915), que discutiram sobre a relevância da vigilância médica nas escolas. 
Assim, as políticas europeias divulgaram o discurso higienista como um conceito de 
modernização e ruptura com o passado. No Brasil, as edificações escolares 
simbolizaram, para a nova República, um recurso de regeneração social. O ambiente 
educacional deveria ser bem planejado, considerando aspectos de higiene, como 
ventilação e iluminação, além do cuidado com os próprios corpos dos alunos. 

Esta também foi uma preocupação que permeava a realidade da Escola 
de Aprendizes e Artífices no Brasil, pois, nessa primeira fase de atividades das EAAs, 
a maioria dos estabelecimentos funcionava de forma improvisada diante da 
insuficiência de espaço e problemas relacionados a conforto ambiental. Nesse 
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cenário, o governo federal publicou então o Decreto n° 9070/1911, atualizando a 
legislação pedagógica da Rede Federal das escolas e introduzindo diretrizes de 
higiene para as edificações, destacando-se aspectos de iluminação e ventilação. As 
regulamentações sobre higiene estabelecidas no referido decreto deveriam ter sido 
implantadas em toda a rede de EAAs do país, porém nem todas tiveram condições de 
atender à legislação, pois muitas estavam limitadas pela disponibilidade de espaço ou 
recursos financeiros para realizar reformas ou ampliar suas instalações. 

Dessa forma, seria de fundamental importância que os governos 
estaduais das unidades que possuíam EAAs colaborassem nesse processo, 
viabilizando uma estrutura física adequada ao funcionamento das escolas. Sob essa 
ótica, Santiago (2011) destaca que, no início do século XX, o higienismo ainda era 
assunto de grande preocupação na pauta da administração pública do Ceará, onde a 
contribuição dos profissionais da saúde foi significativa em decisões ligadas à 
educação, como também nas questões sanitárias que envolviam as legislações 
urbanas, como a participação dos médicos no Código de Postura de 1893. A autora 
aponta que, nessa época, o higienismo fazia parte das preocupações do presidente 
do Estado Nogueira Accioly22.  

“Em 1911, o Presidente Nogueira Accioly ressaltava as 
recomendações do Congresso Internacional de Hygiene Escolar 
realizado em Paris, indicando observar uma pedagogia Nova, - a 
pedagogia natural e physicologica, que revigora a educação 
intellectual, diminuindo o tempo consagrado ao ensino e ao estudo. 
Para isto, era necessário preconizar ar nas escolas, ar nos pulmões, ar 
nos programas” (SANTIAGO, 2011, p. 128). 

O atendimento às regras de higiene escolar, criadas a partir de 
argumentos técnico-cientificistas, tornou-se uma premissa na gestão estadual, 
impactando no planejamento dos edifícios escolares de diversas categorias, porém, 
para a realidade da EAA do Ceará, essa condição satisfatória demoraria ainda algum 
tempo para se concretizar. 

 
22 Nogueira Accioly foi um dos mais influentes políticos do Ceará durante a República Velha. O oligarca 
governou o Ceará entre 1896 e 1912 com apoio do governo federal. 
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1.4.3.2. Segunda sede – Praça Marquês de Herval (1914-1932) 
Até 1913, a EAA do Ceará já havia sido dirigida por quatro diretores 

distintos: José Pompeu de Souza Brasil, entre 1909 e 1910; Thomas Pompeu de 
Sousa Brasil, entre 1910 e 1911; Sebastião Cavalcante de Albuquerque, entre 1911 e 
1912; e Hermenegildo de Brito Firmeza, entre 1912 e 1913. Entretanto, muitos deles 
eram remanejados para outros órgãos, o que proporcionava uma descontinuidade 
administrativa nas atividades da escola. Contudo, em agosto de 1913, assumiu a 
direção da EAA do Ceará o educador, jornalista e teatrólogo Carlos Torres Câmara, 
que permaneceu no cargo até janeiro de 1924, tendo sido transferido nesse ano para 
a EAA de Sergipe, ficando em seu lugar o engenheiro Ernesto Argenta, que 
permaneceu na direção da EAA do Ceará pouco mais de um ano. Carlos Torres 
Câmara retornou e permaneceu na gestão da escola cearense até março de 1939, 
quando ocorreu sua morte. O novo diretor implantou, então, diversas ações de cunho 
cultural, e uma delas foi o lançamento da Revista Pedagógica, periódico de publicação 
bimestral produzido na própria oficina de tipografia da escola (SIDOU, 1979). 

Vale ressaltar que o artigo 12 do Decreto nº 9070, de 25 de outubro de 
1911, registrava as competências e responsabilidades do diretor, que eram bem 
diversificadas, promovendo inspeção escolar, controle da disciplina, distribuição de 
funções, integração com a comunidade até controle financeiro e orçamentário da 
instituição (BRASIL, 1911). 

Carlos Câmara foi o diretor responsável pela transferência da EAA do 
Ceará, em 1914, para sua segunda sede, localizada na Praça Marquês de Herval23, 
visando também a atender às condições higiênicas exigidas pelo Decreto n° 
9070/1911 (Figura 1.79). A escola, nesse momento, contava com 330 alunos 
matriculados e ocupou parte de um edifício existente onde funcionava anteriormente 
o Batalhão de Segurança do Estado do Ceará, com acesso à antiga Rua das 
Trincheiras, atual rua Liberato Barroso (SIDOU, 1979). O Batalhão havia ocupado 
esse edifício entre 1893 e 1908. Em 1908, o Batalhão doou parte de seu terreno para 
viabilizar a construção do Teatro José de Alencar e transferiu-se, em seguida, para 

 
23 Foi realizado contato com o setor de memória da Policia Militar a fim de localizar a planta baixa desse 
imóvel, porém o acervo de documentos da instituição não estava devidamente organizado. 
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outro endereço, assim, parte do imóvel ficou disponível para ser ocupado pela EAA 
do Ceará (Figura 1.80). 

Figura 1.79 – Localização da segunda sede da EAA do Ceará. 

 Fonte: Recorte do mapa de Fortaleza (década de 1940) - 
Acervo digital pessoal de Margarida Andrade. 

Figura 1.80 – Segunda sede da EAA do Ceará 

 Fonte: Sidou (1979). 

A EAA do Ceará ficou sediada nesta edificação, que foi considerada por 
Castro (1987) como uma das duas obras ecléticas de maior importância construídas 
pelo governo estadual no final do século XIX. Esse edifício, anteriormente ocupado 
pelo Batalhão de Segurança (1893), trazia ainda referências neogóticas, enquanto o 
outro prédio destacado era a primeira sede do Liceu do Ceará (1894), localizado na 
Praça dos Voluntários, que também viria a ser sede da EAA do Ceará posteriormente. 
Ambos foram considerados pelo autor como obras pioneiras na aplicação de 
elementos decorativos relacionados ao ecletismo. Na Figura 1.81, observa-se a 
fachada original do referido edifício, quando ainda era sede do Batalhão de Segurança 
até 1908. Apesar de não ter sido possível localizar a planta baixa dessa sede, observa-
se que a sua configuração tipológica era de um edifício alinhado com o limite do lote, 
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apresentando a entrada principal marcando o eixo de simetria do edifício. Presume-
se que, por tratar-se de um imóvel aproveitado de outro uso, a condição de 
modernização da estrutura física para a escola deve ter acrescentado poucas 
melhorias em relação à primeira sede.   

Figura 1.81 – Edifício do Batalhão de Segurança antes de abrigar a EAA do Ceará. 

 Fonte: Ceará (2007).  

Com relação ao novo endereço, o edifício estava localizado na região 
central da cidade, na face sul da Praça Marquês do Herval (atual Praça José de 
Alencar), que estava toda reformada desde 1903. Essa praça já se destacava no 
cenário da cidade, assim como a Praça do Ferreira, pela instalação de quiosques, 
bancos, coreto, caixa d'água, catavento e jardins, dentro dos padrões inspirados na 
estética urbana francesa. A reforma das praças nessa época também pretendia 
estimular a prática de exercícios corporais para os jovens e estudantes, visando à 
promoção da saúde. Ademais, no seu entorno, já existiam diversos pontos comerciais, 
além da presença do Theatro José de Alencar, inaugurado em 1910, da Igreja do 
Patrocínio, da sede da Fênix Caixeiral24 (1905) e da Escola Normal (1884).  

Um fato relevante na modernização da escola foi registrado no Almanach 
do Ceará de 192225, informando que, “em 20 de novembro de 1915, foram 
inauguradas máquinas a vapor em todas as seções da instituição”, equipando as 
oficinas de tipografia, sapataria, ferraria, serralheria, carpintaria e marcenaria (Figura 
1.82). Essa melhoria contribuiu para otimizar o funcionamento de algumas oficinas, 

 
24 Segundo Castro (1987), a Fênix Caxeiral foi a primeira obra construída seguindo corretamente os 
ditames do eceletismo arquitetônico, sendo uma sociedade assistencial e cultural, que congregava o 
pessoal do comérico. 
25 O almanaque apresentava o município e suas respectivas instituições, trazendo também dados 
oficiais e personalidades da época, como políticos e profissionais liberais da região onde era produzido. 
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estimulando o crescimento da instituição (CANDIDO, 2019, p. 52). A partir das 
imagens abaixo, ressalta-se a importância da necessidade de o espaço das oficinas 
possuírem um pé-direito alto, que pudesse viabilizar a instalação dessas máquinas. 

Figura 1.82 – Oficinas com novos maquinários na EAA do Ceará. 

 Fonte: Almanach do Ceara (1922). 

Em 1916, havia 218 alunos matriculados, distribuídos nos diversos 
cursos assim: 97 em trabalhos de madeira; 49 em artes gráficas; 39 em vestuário; 21 
em trabalhos de metal e 12 em fabricação de calçados (Gráfico 1.3). Entretanto, foi 
publicado, em documento de 1922, que um total de somente 13 alunos concluíram os 
cursos em um período de 12 anos de atividade da escola (SIDOU,1979).  

Gráfico 1.3 – Matrícula em diferentes sessões na EAA do Ceará (1916). 

 Fonte: Cunha (2000). 

A “Revista Pedagógica”, editada pela EAA da Ceará, apresentou 
diversas informações sobre os sete primeiros anos de funcionamento da instituição 
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registradas na publicação número 1, de janeiro e fevereiro de 1917. O periódico 
informava nesse número que a escola havia recebido, nos últimos anos, melhorias em 
seu material didático e na estrutura de mobiliário. Também noticiava a importância de 
haver no edifício um espaço destinado ao museu escolar industrial, que abrigava 
matérias-primas e utensílios utilizados como recurso pedagógico para as atividades 
das oficinas (SIDOU, 1979).  

No subcapítulo anterior, foi relatado que a Revista Pedagógica número 
2 de 1917 publicou o relatório de inspeção de Paulo Ildefonso Assumpção sobre os 
edifícios das EAAs do Norte do país, onde considerou a EAA do Ceará adequada ao 
porte da instituição. 

Porém, Madeira (1999) aponta que essa revista, que priorizava o 
discurso higienista como instrumento de progresso, publicou, no seu primeiro número, 
um outro artigo elaborado pelo intelectual cearense A. de Lavor, que expôs sua opinião 
negativa sobre as condições sanitárias e higiênicas de alguns estabelecimentos 
escolares no Ceará, incluindo a sede da EAA do Ceará. 

“Em Fortaleza, excepto o Lyceu e a Escola de Aprendizes Marinheiros, 
os prédios escolares são casas que o mais inteligente esforço de 
remodelação mal consegue adaptar ao fim colimado. [...] A Escola 
Artífices, [...], em geral pede aposentos amplos em que o sol e o vento 
penetrem largamente nas horas vagas e discretamente, 
suficientemente no tempo consagrado às lições e ao trabalho, isentos 
quanto possível, da humildade atmospherica, que a telha vã e as 
paredes mal revestidas  recebem e transmitem; isentos igualmente , 
da humidade que poreja, à londa, dos ladrilhos a tijolo e corrompe o ar 
que se não renova constantemente.[...] Humidade e calor em 
atmosfera clusa é quanto basta para transforma-los em riquíssimos 
viveiros de micróbios e pulgas” ( LAVOR, 1917 apud MADEIRA, 1999, 
p. 166, grifo nosso). 

Na gestão do governo estadual de Ildefonso Albano (1920-1924), o 
Almanaque do Ceará publicado em 1922 registrou informações que corroboraram 
essa opinião negativa sobre as instalações físicas da EAA do Ceará, informando que 
a localização não era favorável para os alunos e que a estrutura física do imóvel não 
atendia às necessidades educacionais da instituição, pois o estado de conservação já 
estava bem comprometido devido à escassez de recursos para reformas.  

Além do inconveniente de estar localizado distante do ponto central da 
cidade, é de construção antiquíssima e não oferece a segurança 
precisa. A exiguidade das dotações orçamentárias e o encarecimento 
constante do material e mão de obra, apenas tem permitido que se 
levem a afeito insignificantes reparos, que ligeiramente atenuam o seu 
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péssimo estado de conservação e asseio. (ALMANACH..., 1922, p. 669 
apud CANDIDO et al., 2019, p.7). 

As instalações desta sede da EAA do Ceará foram registradas alguns 
anos depois no Álbum Fotográfico de Fortaleza, elaborado por Paulo Bezerra e 
lançado em 1931. O álbum apresentava o “modus vivendi” da sociedade cearense, 
destacando edifícios comerciais e institucionais significativos na cidade, além de 
praças e logradouros da cidade. A publicação mostrava registros de alguns ambientes 
internos da escola, permitindo compreender melhor a configuração espacial do edifício 
naquele momento. Na Figura 1.83, são exibidas imagens da fachada do edifício, de 
algumas oficinas (Sessão de artes gráficas, Sessão de feitura de calçados, Sessão 
de trabalhos de metal), além de registros da equipe administrativa e pedagógica. 

Figura 1.83 – Montagem de ambientes da sede da EAA do Ceará na Praça Marquês de Herval. 

 
Fonte: Portal da História do Ceará (2021). 

Na Figura 1.84, pode-se observar as dependências das oficinas práticas 
de marcenaria, feitura de vestuários, sala de aula, diretoria administrativa e uma 
varanda de convivência sendo local de refeições. A partir das imagens, observa-se 
uma articulação entre os espaços por meio de diversas portas dentro de um mesmo 
ambiente. Em algumas situações, as portas eram mais largas, facilitando a integração 
entre as oficinas. As imagens revelam ainda que a maioria dos espaços possuía pé-
direito alto e presença de janelas que favoreciam as questões de iluminação e 
ventilação, constituindo um sintoma de modernização do ensino e da arquitetura. 
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Figura 1.84 – Registro de ambientes da sede da EAA do Ceará na Praça Marquês de Herval. 

 
Fonte: Portal da História do Ceará (2021). 

O governo federal regulamentou em 1918 o Decreto n° 13.064, que 
criava os cursos noturnos de aperfeiçoamento, os quais visavam a ministrar 
conhecimentos complementares aos seus ofícios. Esses cursos ficaram um período 
sem funcionamento no Estado do Ceará devido à escassez de recursos entre março 
de 1931 a 1938 (CPDOC/FGV, 1938d). Essa alteração na legislação pedagógica das 
EAAs possibilitou atender um outro tipo de público de alunos com maior idade e 
otimizar o uso da estrutura física em outros turnos. 

Em 1925, o interventor José Moreira da Rocha (1924-1928) produziu, no 
seu governo, um álbum fotográfico de propaganda bilíngue (português e italiano), 
apresentando informações sobre cearenses ilustres, instituições públicas e comerciais 
do estado, além de diversos registros iconográficos do Ceará. Nessa publicação, o 
interventor relatou sobre a importância do ensino profissional para o país: 

“A felicidade dos futuros artífices do nosso progresso não deve fluctuar 
á mercê de influencias contradictorias, mas se deve affimar cada dia 
na hora realizada por governantes e governados. No ensino 
profissional assenta a segurança do bem estar das classes 
proletarias. Num paiz novo como o nosso, onde a pouca densidade 
de população constitue embaraço capital ao seu progresso, o ensino 
profissional se coaduna com os interesses nacionaes, por isso que 
a paralysação da actividade industrial ou comercial, reguladora de toda 
vida econômica do paiz seria de consequencias as mais desastrosas 
[...]Sua organisação e disseminação exigem, pois particular cuidado” 
(ROCHA, 1925, p. 88, grifo nosso ). 

No mesmo álbum, está registrado um despacho do interventor do Estado 
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direcionado ao diretor da EAA do Ceará sobre a intenção do governo estadual de 
oficializar a doação do edifício onde já estava instalada a escola para o governo 
federal. 

“Em officio numero 144, de 10 de janeiro ultimo, ao diretor daquelle 
estabelecimento, fi-lo sciente da resolução em que estava o governo 
de doar a União Federal o prédio pertencente ao estado, ora ocupado 
pela Escola Aprendizes Artífices, sito a Praça Marquez do Herval. Essa 
doação, como se fez constar do respectivo instrumento público, foi 
effectivada para o fim especial e exclusivo de que o Governo Federal 
instalasse no mesmo prédio o referido instituto de educação 
profissional. Tratando-se, como effectivamente se trata, de uma tão util 
instituição e de um serviço tão necessário ao desenvolvimento 
economico do Estado, penso que bem interpretei os vossos 
sentimentos, e vos peço a approvação daquelle meu acto” (ROCHA, 
1925, p. 88). 

A EAA do Ceará ficou instalada nesse imóvel até 1932, quando foi 
transferida para outro endereço. A justificativa dessa mudança foi para viabilizar a 
construção, neste mesmo local, do Centro de Saúde de Fortaleza, uma edificação Art 
Decó que também foi demolida no início da década de 1970 para tornar-se área de 
jardim do Teatro José de Alencar.     

1.4.3.3. Terceira sede – Jacarecanga (1932-1937) 
No contexto da educação profissional nacional, a partir de 1930, as EAAs 

ficaram subordinadas ao recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública, e, em 
1931, foi instituída a Inspetoria Geral do Ensino Profissional Técnico, para trabalhar 
na modernização da estrutura física e do ensino dessas escolas. 

A EAA do Ceará necessitava atender à recomendação de dividir as 
oficinas em serviços correlatos e, em 1932, foi transferida para um outro edifício, com 
maior área construída. O imóvel era de propriedade da marinha e estava localizado 
na Avenida Filomeno Gomes, nº 30, Bairro Jacarecanga (Figura 1.85), tendo sido 
ocupado anteriormente pela Escola de Aprendizes de Marinheiros do Ceará (EAMCE), 
desde 1908 (SIDOU, 1979). Contudo, as atividades dessa instituição foram suspensas 
a partir de 1931, disponibilizando o edifício para outro uso até a Marinha retomar o 
funcionamento da EAMCE em 194026.  

 
26 Em visita realizada ao setor de engenharia da Escola Aprendizes Marinheiros, foi localizada uma 
planta do edifício de 1975, que poderia auxiliar no entendimento da sua espacialidade, porém a 
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Mesquita (2016) destaca que, nesse mesmo local, antes da instalação 
da EAM/CE, existia anteriormente uma Fábrica de Curtume do agropecuarista 
Francisco Lorda. O bairro Jacarecanga abrigava muitas fábricas, como a Filomeno 
Gomes, a Usina Gurgel e a Fábrica Diogo, sendo também uma região de chácaras 
residenciais, vilas operárias e asilos assistenciais. Vale destacar que, nessa mesma 
década, a cidade de Fortaleza começava a se expandir para o lado leste, e a classe 
mais elitizada começava a migrar da Jacarecanga para a região da Aldeota. 

Figura 1.85 – Localização da terceira sede da EAA do Ceará. 

 Fonte: Recorte do mapa de Fortaleza (década de 1940) - 
Acervo digital pessoal de Margarida Andrade. 

A partir de imagens obtidas na tese de Mesquita (2016), relativas ao ano 
de 1917, observam-se algumas características construtivas e a configuração 
aproximada da planta. O edifício da escola possuía dois pavimentos medindo 
aproximadamente 51m x 26m x 12m (altura), totalizando 2.600m² de área construída. 
O imóvel estava implantado em terreno de área aproximada de 125.000m², próximo à 
faixa litorânea, com bastante espaço externo para as atividades de lazer, além da 
possibilidade de futuras ampliações (Figura 1.86). 

 
instituição não forneceu autorização de publicação deste desenho, justificando motivos de segurança 
militar. 
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Figura 1.86 – Vista aérea da terceira sede da EAA do Ceará em Jacarecanga. 

  Fonte: Mesquita (2016). 

A fachada principal estava voltada para o leste, cujas aberturas estavam 
alinhadas e posicionadas simetricamente a partir do eixo central (Figura 1.87). No 
caso desse edifício, a porta principal mereceu um destaque especial, conforme aponta 
Reis Filho (2014, p. 126) sobre os edifícios institucionais neoclássicos do período “era 
comum também conservar com vergas retilíneas as portas e janelas da fachada, 
tratando-se em arco pleno apenas a porta principal, de modo a destacá-la do 
conjunto”. O autor depois acrescenta sobre estas portas que “[...] além do tratamento 
diferenciado, para realçar o efeito pretendido, davam-se às portas maiores dimensões. 
Era também frequente que as bandeiras destas, em lugar de vidros, tivessem gradis 
de ferro forjado com desenhos [...]”. As janelas executadas em madeira, com sistema 
de venezianas, foram ornamentadas com molduras em alto-relevo, sendo a mesma 
estética visual das marcações verticais da fachada.  

Figura 1.87 – Terceira sede da EAA do Ceará – Escola Aprendizes Marinheiros (EAM). 

 Fonte: Brasiliana Fotográfica (2018). 
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O frontão, que ainda trazia influência neoclássica, fazia o coroamento da 
zona central do edifício, evidenciando ornatos que remetiam a símbolos da Marinha, 
prática comum de acontecer nos edifícios públicos, que recebiam nesse local uma 
ornamentação conforme o programa funcional da edificação. A cobertura era de telha 
de barro, dividida em três partes, cada uma com quatro águas, sendo camuflada pela 
platibanda do perímetro. Reis Filho (2014) também ressalta que as adaptações da 
linguagem neoclássica ocorridas no Brasil representaram: 

“[...] uma tentativa de provar a perfeição desses copismos e, portanto, 
o caráter europeu dessa arquitetura e de seus proprietários, mas 
significa ao mesmo tempo uma negação da vida local [...]” (REIS 
FILHO, 2014, p. 142) 

No caso específico desta edificação da EAMCE, havia um caráter híbrido 
que trazia elementos neoclássicos associados a outros do ecletismo e que 
demonstravam a predileção da arquitetura institucional em adotar uma linguagem 
importada da Europa.  

No acesso principal, existia um hall de chegada, com a presença de duas 
escadas nas laterais, dividindo o fluxo de circulação vertical. Os espaços internos 
possuíam pé-direito alto e dimensões generosas, mostrando o refeitório e o dormitório 
dos alunos, registrados em 1917, na época de funcionamento das Escolas de 
Aprendizes Marinheiros. Essa foi provavelmente a mesma configuração espacial de 
edifício utilizada pelos Aprendizes Artífices na escola em 1932 (Figura 1.88). 

Figura 1.88 – Refeitório e dormitório na época da EAM (1917). 

     Fonte: Mesquita (2016). 

Na Figura 1.89, pode-se notar dois padrões de salas de aulas. O sistema 
estrutural do edifício era composto de paredes de alvenaria estrutural, com 
espessuras em torno de 40cm a 60cm, e internamente adotava alguns pilares e 
vigamentos metálicos e piso do primeiro pavimento com vigamentos de madeira e 
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tábuas corridas. Nos acabamentos de piso, adotou-se tanto o ladrilho hidráulico como 
tabuado de madeira.   

Figura 1.89 – Salas de aulas na época da EAM (1917). 

  Fonte: Mesquita (2016). 

A Figura 1.90 mostra que havia dois padrões de circulações, que 
estavam inseridas nos eixos centrais do pavilhão, fazendo a distribuição dos fluxos 
para as diversas salas. As larguras variavam entre três e quatro metros, permitindo a 
otimização de ventilação e iluminação. 

Figura 1.90 – Circulações na época de ocupação da EAM (1917). 

  Fonte: Mesquita (2016). 

Por se tratar de um edifício que já era utilizado para o uso educacional, 
pode-se afirmar que a EAA do Ceará recebeu espaços com uma configuração 
favorável ao seu funcionamento, contudo precisou realizar adaptações para instalar 
de seus maquinários. A EAA do Ceará permaneceu nesse endereço até 1937, quando 
a Marinha solicitou a devolução do imóvel para seu uso. Posteriormente, esse edifício 
recebeu intervenções que alteraram aspectos estruturais e plásticos, reconfigurando 
as alturas dos pavimentos dentro do gabarito original e criando um andar extra, porém 
mantendo a mesma área de ocupação no terreno. 

No período da década de 1930, a EAA do Ceará publicava 
periodicamente um jornal escolar intitulado “A Escola”, com a colaboração direta de 
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alunos e professores, sendo a sua execução realizada pelos aprendizes da seção de 
Artes Gráficas. Em 1933, essa publicação foi selecionada entre os quatrocentos 
melhores jornais que se apresentaram a “La Exposição de Imprensa Escolar”, 
realizada em Fortaleza e promovida pela sociedade dos amigos Alberto Torres 
(CPDOC/FGV, 1938). 

No que diz respeito aos dados estatísticos relacionados à EAA do Ceará, 
Cunha (2000) realizou um estudo sobre o desempenho das EAAs no Brasil, avaliando 
registros de matrículas, tipos de cursos, frequência e taxas de conclusões. Em 1933, 
na EAA do Ceará, havia 374 alunos matriculados, distribuídos em cinco oficinas nas 
categorias de Trabalhos de madeira (173), Trabalhos em metal (73), Fabricação de 
calçados (21), Artes Gráficas (64) e Vestuário (43). Essas oficinas refletiam o contexto 
da produção industrial local, que ainda era rudimentar, sendo mais caracterizada pela 
extração animal de couro e pela indústria do algodão (Gráfico 1.4). 

Gráfico 1.4 – Matrícula em diferentes sessões na EAA do Ceará (1933). 

 Fonte: Cunha (2000). 

O mesmo autor também obteve o registro anual de matrículas dos alunos 
de 1910 até 1937, no qual o maior número de alunos matriculados foi encontrado no 
período entre 1929 e 1935, ultrapassando a quantidade de 400 aprendizes, conforme 
pode ser visto no Gráfico 1.5. Contudo, o autor informa que a frequência variou muito 
em todos os anos, apresentando uma taxa mais alta de 65% em 1911 e chegando à 
taxa mais baixa de 26% em 1931.  
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Gráfico 1.5 – Matrícula em curso diurno da EAA do Ceará (1910-1937). 

 Fonte: Cunha (2000, p. 93). 

Cunha (2000) também informa o número de matrículas nos cursos 
noturnos, porém registrados em período menor entre 1920 e 1931, considerando que 
esse tipo de curso havia sido criado somente em 1918. Observa-se, no Gráfico 1.6, 
que, nos anos iniciais de funcionamento, os números eram mais altos e foram 
decaindo gradativamente, atingindo depois uma certa estabilidade.         

Gráfico 1.6 – Matrícula em curso noturno da EAA do Ceará (1920-1931). 

    Fonte: Cunha (2000, p. 95). 

O autor também calculou as taxas de conclusão nas EAAs, considerando 
a proporção de concluintes em um ano sobre o número de matrículas existentes cinco 
ou seis anos antes. Na EAA do Ceará, Cunha (2000) obteve números bastante baixos 
de conclusão, descritos a seguir: de 1913 a 1926, 0,4%; de 1917 a 1920, 1,3%; e de 
1932 a 1937, 0,2%. As EAAs do Brasil, de modo geral, apresentavam baixa 
frequência, com um consequente alto índice de evasão, pois muitos dos que iniciavam 
os cursos não conseguiam concluir seus estudos. 
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Uma das justificativas desse desestímulo à continuidade dos cursos era 
a falta de profissionais qualificados no quadro docente da instituição, visto que a 
formação desses instrutores era básica. Madeira (1999) relata sobre esta condição na 
escola do Ceará: 

[...] os professores do Curso primário e de Desenho eram os mesmos 
do ensino regular. Os mestres das oficinas eram profissionais com 
formação apenas no exercício do ofício, sem terem frequentado cursos 
que lhe dessem formação teórica ou pedagógica. A única exceção se 
devia ao mestre da oficina de tipografia que, por exigências do próprio 
ofício, deveria saber, pelo menos ler e escrever” (MADEIRA, 1999, 
p.112). 

A Escola de Aprendizes do Ceará não apresentou resultados muito 
satisfatórios nesse primeiro período, devido a uma produtividade insuficiente das 
oficinas e às altas taxas de evasão. Contudo, a escola mostrou-se resiliente diante 
das adversidades administrativas e da improvisação de suas estruturas físicas, 
representando um marco para educação profissional no Ceará. 

As alterações nas políticas educacionais referentes à rede das Escolas 
Aprendizes Artífices e as intensas transformações urbanas ocorridas na cidade de 
Fortaleza na primeira metade do século XX contribuíram para as sucessivas 
transferências de endereço da instituição. O diretor da escola possuía certa autonomia 
em articular, junto ao governo estadual, melhores estruturas físicas para viabilizar o 
adequado funcionamento do estabelecimento, visando a atender às recomendações 
impostas pelo governo federal. 

O programa funcional da EAA do Ceará, assim como nas outras escolas 
da rede, era composto de uma estrutura administrativa (sala do diretor, secretaria e 
arquivo), espaços pedagógicos (salas de aulas, gabinetes de física, de química, de 
história natural e oficinas), além dos ambientes de apoio, tais como almoxarifado, área 
de refeitório, banheiros e museu escolar. A distribuição dessas atividades em cada 
imóvel ocupado era otimizada dentro das possibilidades, buscando viabilizar a 
acomodação adequada das oficinas, com seus respectivos maquinários e 
ferramentas. Porém, nem todos os edifícios ocupados ofereceram uma estrutura física 
satisfatória.  

Vale salientar que a articulação político-administrativa de cada unidade 
federativa com o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio contribuía para a 
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viabilidade da construção de uma sede planejada para o ensino profissional. No caso 
do Estado do Ceará, a aquisição de um terreno para a construção de nova sede só foi 
viabilizada em 1939. Conforme já foi visto no subcapítulo anterior, no final da década 
de 1920, algumas EAAs de outros estados brasileiros já tinham articulado a 
construção de seus primeiros edifícios planejados, como foi o caso da Bahia (1926), 
do Pará (1929) e da Paraíba (1929), com o apoio do Serviço de Remodelação do 
Ensino Profissional Técnico do Governo Federal. 

1.4.4. Análise tipológica  
As três primeiras sedes da EAA do Ceará ficaram instaladas por muito 

tempo em edifícios aproveitados, situação semelhante à de outras escolas do país. 
Portanto, vale destacar as características tipológicas dessas edificações no Ceará, 
comparadas com as EAAs de outras cidades apresentadas neste capítulo. Com 
relação à Tipologia Funcional: 
Inserção urbana: as duas primeiras sedes estavam implantadas alinhadas com o 
limite da rua, em terrenos de tamanho limitado e próximas a outros estabelecimentos 
comerciais e institucionais na área central de Fortaleza. A terceira sede instalada no 
prédio da EAM consistia em um edifício totalmente solto no lote com bastante área 
livre para convivência dos alunos e prática de atividades esportivas, estando 
localizada mais próxima da faixa litorânea da cidade. Na Figura 1.91, estão 
representadas as implantações das sedes 2 e 3 ocupadas pelas EAA do Ceará, que 
possuem relações com os respectivos terrenos bem diferenciadas27.     

 A inserção urbana da terceira sede era distinta das anteriores, uma vez 
que as duas primeiras se encontravam em um tecido urbano mais denso e com 
quadras mais bem definidas. Já a Escola de Marinheiros estava situada próxima da 
faixa litorânea, localizada no bairro Jacarecanga, que, a partir de 1920, passou a 
caracterizar-se pela presença de fábricas, além da construção de diferentes tipologias 
residenciais constituídas por sobrados e vilas operárias.  
  

 
27 Desenhos esquemáticos elaborados a partir de fotos e medidas do Google Earth. Sabe-se que a 
sede 1 ficava localizada aproximadamente na localização da atual SEFAZ, porém não se obteve uma 
localização mais definida do edifício que pudesse elaborar um croqui de implantação.   
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Figura 1.91 – Diagramas de implantação das sedes 2 e 3 da EAA do Ceará. 

 Fonte: Elaborados pela autora. 

 
Programa: não foram obtidos registros das plantas baixas das duas primeiras sedes, 
pois os respectivos edifícios datam de mais de cem anos e já foram demolidos. Porém, 
pode-se presumir que o programa funcional foi adaptado às diferentes configurações 
espaciais nesses imóveis, e, considerando que as edificações eram de corpo único, 
necessitavam abrigar as oficinas em posições adjacentes às salas administrativas e 
salas de aula. No caso da sede 2, foram apresentadas fotos de alguns espaços 
internos no subcapítulo anterior, que permitem observar essas articulações espaciais. 
O único edifício ainda existente é o da sede 3, pertencente à EAM, que também sofreu 
alterações físicas ao longo do tempo. 

Nas duas primeiras sedes com área construída menor e terrenos mais 
reduzidos, a condição não foi tão favorável para a realização das atividades 
pedagógicas e esportivas. A terceira sede, diante da maior área disponível e da 
configuração em dois pavimentos, possibilitou um maior isolamento das oficinas e 
ambientes de apoio dos ambientes administrativos e salas de aula. Como o edifício 
era totalmente solto no lote, as premissas de higienismo eram mais facilmente 
atendidas, no que diz respeito à iluminação, à ventilação e a questões acústicas. 

 
Interações funcionais: por não ter todas as plantas disponibilizadas, não foi possível 
realizar uma análise comparativa entre as três sedes. Com relação à sede 3 da EAM, 
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ilustrada na Figura 1.92, foi realizada uma visita ao respectivo prédio, constatando-se 
que a circulação acontecia cruzando o eixo longitudinal e transversal do bloco, 
permitindo acesso a ambientes em ambos os lados, e que a escada estava localizada 
no “hall” central de chegada, facilitando a distribuição dos fluxos. As divisões 
representadas nessa planta foram presumidas a partir da ordenação ritmada das 
janelas em ambos os lados28. A distribuição dos usos nos pavimentos foi suposta a 
partir da configuração encontrada em outras escolas profissionais federais do mesmo 
período.     

Figura 1.92 – Diagramas de usos da Sede 3 da EAA do Ceará (década de 1930). 

 Fonte: Elaborados pela autora - Baseada na fachada da década de 1920. 

 
28 A autora tentou obter a planta baixa junto ao setor de engenharia da EAM-CE, porém a administração 
não autorizou a liberação do documento. 
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  Com relação à Tipologia Formal: 

Composição/Linguagem: a composição volumétrica desses três primeiros imóveis 
caracteriza-se por ser compacta, de volumetria única e planta retangular. A linguagem 
desses primeiros edifícios era de inspiração predominante eclética, evidenciando uma 
riqueza de elementos decorativos nas fachadas e coroadas por platibandas que 
escondiam a coberta29. Ressalta-se, assim, o uso de cornijas, molduras, balaústres, 
arcadas e frontões, que traduziam a inspiração classicista adotada principalmente nos 
edifícios institucionais do período (Figura 1.93). 

Figura 1.93 – Diagramas da linguagem dos EAAs do Ceará (sedes 2 e 3). 

 Fonte: Elaborados pela autora - Baseada nos registros iconográficos. 

O sistema construtivo destes edifícios caracterizou-se basicamente por estruturas 
mistas utilizando alvenarias espessas nas paredes externas (50 a 60cm), nas internas, 
possuíam em torno de 30cm, executadas com tijolos cerâmicos. A estrutura de coberta 
geralmente utilizava tesouras, enquanto o piso dos pavimentos superiores era 
geralmente executado com assoalhos de madeira, suportados por vigamentos e 
pilares metálicos (Figura 1.94). Nas fachadas, eram utilizados para a execução dos 
detalhes e molduras os estuques em argamassa. A modernização dessas tecnologias 

 
29 As fachadas esquemáticas das escolas foram elaboradas por proporção a partir de fotos e plantas 
existentes, pois não foram localizados os projetos originais completos.  
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construtivas ganhou mais expressividade no final do século XIX, após o advento da 
Revolução Industrial. Quanto a modulação estrutural, no exemplo analisado da sede 
3 havia uma ordenação ritmada em um dos eixos, gerando um dimensionamento 
padronizado de espaços. A circulação central que servia de acesso constituía um 
desses módulos, onde estava inserida a escada (Figura 1.94). 

 Figura 1.94 – Diagrama de modulação estrutural da sede 3 da EAA do Ceará (década de 1930). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

As três primeiras sedes ocupadas pela EAA do Ceará consistiram em 
edificações construídas para outras finalidades, apresentando características 
arquitetônicas diversificadas e portes distintos. Entretanto, observa-se que houve uma 
busca por espaços mais amplos e confortáveis, evidenciando a intenção das 
autoridades em modernizar o ensino profissional, com a otimização da estrutura física 
da escola, a aquisição de mais maquinários, a qualificação dos docentes e a 
implantação de novos cursos, conforme a política educacional do governo federal. 

No próximo capítulo, será apresentado o contexto educacional e 
arquitetônico da fase de consolidação das Escolas de Aprendizes Artífices, quando 
foram transformadas em Liceus Industriais, a partir de 1937, e como essa mudança 
em sua legislação, associada às transformações econômicas e sociais, impactou a 
modernização dos projetos dessas escolas. Essa rede de ensino viria a receber 
investimentos mais significativos a partir do governo de Getúlio Vargas, no Estado 
Novo. 
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A ilustração da página anterior
(folha de rosto do Capítulo II)

reproduz um torno mecânico, equipamento muito utilizado
nas oficinas de trabalho com metal, que foram

utilizadas no período em destaque neste capítulo.

A ilustração da página anterior
(folha de rosto do Capítulo II)

reproduz um torno mecânico, equipamento muito utilizado
nas oficinas de trabalho com metal, durante

o período em destaque neste capítulo.
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Neste capítulo, será apresentado um panorama histórico e arquitetônico 
referente à consolidação do ensino profissional no Brasil, com foco na rede de escolas 
federais, ocorrido entre 1937 e 1959, que representam dois marcos temporais 
importantes na trajetória da instituição. O ano de 1937 corresponde ao início do regime 
do Estado Novo (1937-1945), instituído pelo presidente Getúlio Vargas, que também 
outorgou uma nova Constituição. Nesse contexto político, o Estado transformou as 
EAAs em Liceus Industriais, introduzindo uma política de modernização nas diretrizes 
pedagógicas e na estrutura física das escolas, contando com o apoio do então Ministro 
da Educação, Gustavo Capanema, e da Divisão de Ensino Industrial. 

Desde então, ocorreram sucessivas transformações na legislação 
educacional desta rede de escolas profissionais, articuladas com o panorama político-
social e econômico no país, mudando também suas nomenclaturas, com o objetivo 
de oferecer a qualificação necessária aos trabalhadores, cuja mão de obra era 
essencial ao desenvolvimento da industrialização, a qual foi tomada como estratégia 
econômica. Nesse período, foram publicadas as Leis Orgânicas de Ensino, que 
regulamentaram normas e diretrizes para todas as categorias de instrução, incluindo 
a educação profissional, impactando, de forma substancial, a renovação do patrimônio 
construído da instituição, que passou gradativamente a assumir uma identidade 
moderna e uma tipologia arquitetônica própria. O outro marco estabelecido foi o ano 
de 1959, quando a instituição foi transformada em Autarquia Federal e adquiriu 
autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Essa realidade aconteceu de 
forma heterogênea em todo o país. No caso da Escola Industrial de Fortaleza, 
verificam-se, nesse período, mais mudanças de endereços, sendo finalmente 
contemplada com uma nova sede, inaugurada em 1952.  

Diante do exposto, o capítulo está dividido em seis partes: o contexto 
político e econômico do ensino profissional a partir do Estado Novo; a modernidade 
da arquitetura escolar brasileira; a modernidade na arquitetura escolar da Rede 
Federal de Educação Profissional e, por último, a modernidade na arquitetura da Rede 
Federal no Ceará. 
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2.1. O contexto político e econômico do ensino profissional a partir do Estado Novo 
Schwartzman (2000, p. 248) assinala que, desde o início do século XX 

até o Estado Novo, o perfil do ensino profissional “foi visto essencialmente como uma 
forma de educação caritativa, destinada a tirar os pobres da ociosidade, mas sem 
maior significação do ponto de vista econômico e social mais amplo”, condição 
também resultante do desenvolvimento industrial incipiente. 

Conforme foi discutido no capítulo anterior, a Constituição de 1934 não 
contribuiu com avanços da área da legislação do ensino profissional, contudo a 
organização do ensino profissional e os métodos de ensino que antes eram baseados 
nas práticas artesanais de aprendizagem foram paulatinamente migrando para uma 
organização mais racional e científica. 

Um dos fatos relevantes desse período foi a publicação, em 13 de janeiro 
de 1937, da Lei 378, pelo governo federal, instituindo uma nova organização para o 
MESP, passando a chamar-se Ministério da Educação e Saúde (MES). A lei criava a 
Divisão do Ensino Industrial1, em substituição à Superintendência do Ensino Industrial, 
cujo diretor foi Francisco Montojos2. Através desta lei, as EAAs e a Escola Normal de 
Artes e Ofícios Wenceslau Braz foram transformadas em Liceus Industriais (BRASIL, 
1937a). Essa alteração na nomenclatura das escolas simbolizava a missão inovadora 
dos Liceus em contribuir para a expansão das indústrias, que necessitavam formar 
uma mão de obra mais qualificada.  

Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anunciou o fechamento do 
Congresso e outorgou uma nova Constituição, instituindo um novo ciclo em seu 
governo: o Estado Novo. Foi um modelo político-econômico marcado por intensa 
urbanização das cidades, alterações substanciais nas legislações trabalhistas, 
implementação da previdência social e significativa intervenção estatal em diversas 
áreas, inclusive no setor cultural e educacional. O período do Estado Novo 

 
1 A Divisão de Ensino Industrial possuía um quadro de pessoal técnico administrativo composto por um 
diretor, quatro técnicos em educação, dois oficiais administrativos, um datilógrafo e um servente. 
Também colaboravam no trabalho da Divisão seis auxiliares de escritório, um praticante e um 
desenhista (CPDOC/FGV, 1941a). 
2 Engenheiro que assumiu como primeiro diretor da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, criada 
em 1931, e que participou de um Congresso Internacional de Ensino Técnico, em Roma, em 1936 e foi 
superintendente Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial (CBAI) na década de 1940, 
sendo grande admirador das ideias do educador Anísio Teixeira (PEDROSA; SANTOS, 2014). 
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demonstrou o papel centralizador do governo federal, sendo uma política de 
unificação nacional, incremento da indústria e do urbano, em contraponto a uma 
política federativa (autonomia dos estados federados), de caráter agroexportador e 
rural. Essa condição resultou na criação de grandes companhias estatais e na 
inserção de maior burocracia na administração pública, entretanto foi um período de 
grandes investimentos no aparelhamento de edificações escolares. 

 Na visão de Segawa (2010), esse período de transformações 
representava um processo de modernização, amparado por leis e códigos, que 
criaram novos ministérios e órgãos públicos para articular as mudanças junto aos 
setores públicos e privados. Apesar de trazer um surto de desenvolvimento para o 
país, vale ressaltar que o referido regime foi símbolo de ações ditatoriais e autoritárias 
na política nacional. 

A Constituição de 1937, outorgada em 10 de novembro, foi a primeira 
em que consta um artigo dedicado à questão do ensino técnico-profissional, conforme 
se observa no artigo 129, acerca da competência do Estado em assumir esse nível 
de educação  

[...] O ensino prevocacional e profissional destinado às classes 
menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever 
do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando 
institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa privada 
dos Estados, dos municípios e dos indivíduos ou associações 
particulares e profissionais. (BRASIL, 1937b, art. 129, grifo nosso). 

O Ministério da Educação e Saúde, através da iniciativa do Ministro 
Capanema, procurava investir na capacitação de seus gestores do ensino profissional 
e enviou alguns representantes para participar de dois congressos internacionais, 
sendo um em Roma, em 19363, e outro em Berlim, em 19384. Essas experiências no 
exterior foram importantes para trazer referências internacionais para a educação 
profissional, advindas principalmente da Europa, que já vivenciava um avanço 
industrial mais significativo, com vasta experiência nas pedagogias e nas escolas do 
trabalho. Esse intercâmbio também visava a contratar professores estrangeiros para 

 
3 Foram convocados para esta viagem León Renault, Lourenço Filho e Francisco Montojos. 
4 Fuchs foi designado para representar o Brasil no Congresso da Alemanha, mas também visitou a 
França para realizar estudos comparativos sobre o ensino industrial. 
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otimizar a qualidade do ensino no País e atender à reformulação pedagógica dos 
Liceus Industriais (PEDROSA; SANTOS, 2014). 

Os autores ainda destacam que a comissão técnica composta por 
Roberto Mange, Lourenço Filho5, León Renault, Góes Filho, Horácio da Silveira, 
Francisco Montojos e Rodolfo Fuchs6 elaborou um documento refletindo sobre a 
questão da contratação dos técnicos estrangeiros:  

[...] Outros países eram também apontados como possibilidades de 
disponibilizar técnicos para lecionarem no ensino industrial brasileiro, 
como a Suíça, os EUA, a Espanha e Portugal. Depois de várias 
discussões, Montojos, Góes Filho e Fuchs, com Capanema, em 1940, 
optaram pela escolha de técnicos de apenas uma nacionalidade, 
como forma de garantir a unidade dos métodos. Após indicar que, 
naquele momento, os únicos países em condições de oferecer 
“elementos de valor” para a empreitada seriam os Estados Unidos, a 
Itália e a Suíça, a comissão opta por técnicos suíços. O descarte da 
Itália ocorre pela sua política interna, o que poderia dificultar os 
contratos. (MACHADO, 2010, p.59 apud PEDROSA; SANTOS, 2014, 
p.327, grifo nosso). 

A comissão criada pelo governo, em 1939, apresentou um documento 
assinado por Goés Filho, com um panorama do ensino profissional em diversos 
países, dentre eles os EUA. Nesse relatório, constava um levantamento de escolas 
da Alemanha, mas as escolas industriais dos EUA já se destacavam em relação à 
infraestrutura de alta qualidade, equipadas com boas oficinas, laboratórios e 
bibliotecas. A comissão também avaliou que alguns países não ofereciam condições 
políticas ou culturais adequadas para disponibilizar os profissionais docentes. Decidiu-
se, então, pela contratação de técnicos suíços, devido à condição neutra da Suíça na 
guerra, para que atuassem na Escola Técnica Nacional, a ser inaugurada no Rio de 
Janeiro. Desse modo, Roberto Mange realizou a seleção desses profissionais suíços, 
porém a adaptação destes no Brasil não aconteceu da forma que se esperava, pois 
não ficaram satisfeitos com os salários e a estrutura dos locais de trabalho 
(SCHWARTZMAN, 2000). 

 
5 O educador, juntamente com Anisio Teixeira e Fernando de Azevedo, participou das reformas da 
educação ocorridas na década de 1920, em diversos estados do Brasil, tendo desempenhado um papel 
importante na reforma educacional do Ceará, em 1922. Publicou algumas obras de autores 
estrangeiros, dentre elas, a obra Vida e educação, de John Dewey. Demonstrou afinidade com a área 
de Psicologia e colaborou na fundação do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), 
(PEDROSA; SANTOS, 2014). 
6 Engenheiro que atuou em diversas comissões ligadas ao ensino industrial, viajando para o exterior, 
ocupou o cargo de Inspetor Regional do Ensino Industrial no governo Vargas e demonstrou admiração 
pelo sistema fordista, inspirado na pedagogia do Americanismo. 
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Nesse mesmo período, surge uma corrente da educação profissional 
que pretendia implantar um sistema de ensino mais prático voltado à indústria e que 
encontrava suporte direto na Federação das Indústrias de São Paulo, tendo como 
inspiração a atuação da Escola Profissional Mecânica do Liceu de Artes e Ofícios de 
São Paulo. Um dos principais agentes nesse processo foi o engenheiro Roberto 
Mange, que dirigiu esse Liceu, tornando-se um consultor de expressiva participação 
nas decisões do Ministério da Educação para questões relativas ao ensino industrial. 
Nessa perspectiva, Ferraz (2008) destaca que Mange não concordava com a 
abordagem pedagógica tradicional ainda aplicada nas escolas da Rede Federal, por 
isso pretendia implantar “métodos científicos” de treinamento para o trabalho no 
sistema de ensino profissional. O Ministério do Trabalho apoiaria a intenção de levar 
a experiência de São Paulo para o restante do país, gerando um conflito de opiniões 
entre esses dois ministérios. Após a criação do SENAI, em 1942, Mange foi nomeado 
diretor regional da instituição em São Paulo. 

Essa situação originou-se a partir da assinatura do Decreto no 1.238, de 
2 de maio de 1939, por Getúlio Vargas, que obrigaria os estabelecimentos com mais 
de 500 operários a disponibilizarem refeitórios para seus trabalhadores, além de 
providenciar cursos de aperfeiçoamento profissional para adultos e menores, 
conforme regulamentação específica. Vale ressaltar, também, o texto do artigo 1, 
estabelecendo que esses refeitórios deveriam constituir um “local abrigado, higiênico 
e devidamente aparelhado, onde possam fazer as refeições no intervalo de trabalho” 
(BRASIL, 1939). A redação do decreto foi de responsabilidade conjunta dos 
Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, cujo titular era Valdemar Falcão, e com 
o Ministério da Educação e Saúde, representado por Gustavo Capanema. 

Os referidos Ministérios vivenciaram um confronto de ideias na 
elaboração de uma regulamentação mais aprofundada da educação profissional, 
culminando com a entrega de dois projetos distintos para a presidência da República. 
Essa comissão interministerial era composta por Rodolfo Fuchs, Joaquim Faria Góes 
Filho e Licério Alfredo Schreiner, lotados no Ministério da Educação, e mais três 
representantes do Ministério do Trabalho, Saul de Gusmão, Gilberto Chrockatt de Sá 
e Edson Pitombo Cavalcanti. Após um período de análise dos pontos apresentados, 
foi promulgado o Decreto no 6.029, em 26 de julho de 1940, que regulamentou a 



198  

instalação e o funcionamento dos cursos profissionais, considerando prioritariamente 
a ótica do Ministério do Trabalho. 

Porém, antes de o decreto ser publicado, houve argumentações internas 
de ambos os Ministérios sobre seus respectivos pontos de vista. Capanema defendia 
que o ensino profissional era o “primeiro dever do Estado” (art. 129), conforme a 
Constituição de 1937, argumentando que o controle deste deveria ser uma 
responsabilidade exclusivamente do Estado, o maior interessado na educação 
pública. A indústria, representada por seus empresários, também intencionava 
aumentar sua representação sobre o ensino profissional e articulou suas propostas 
com o Ministério do Trabalho para atingir tal meta. Roberto Simonsen, presidente da 
Federação das Indústrias de São Paulo, foi um dos agentes que atuou na defesa das 
ideias dos empresários. As duas propostas foram analisadas por uma equipe jurídica 
do governo que, no parecer final, julgou a proposta do Ministério da Educação muito 
onerosa (SCHWARTZMAN, 2000). Essa condição acabou por favorecer a classe 
empresarial, que teve condições de opinar na respectiva legislação de seus 
trabalhadores. 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muitos dos itens que o 
Brasil importava não estavam mais em produção, assim o país precisava investir em 
seu parque industrial e na qualificação de seus trabalhadores, para consumo local e 
até para exportações. Então, a partir de 1940, as relações com a Alemanha vão se 
enfraquecendo, e o governo Vargas estreita a relação com os EUA, no que resultou 
em transferência de capitais, na instalação de indústrias americanas em terras 
brasileiras e na importação de modelos, técnicas e técnicos. O Americanismo trazia, 
assim, fortes influências na cultura, na política economia e na educação brasileira, 
pois a indústria, nos EUA, já era fordista7, com produção em larga escala e presença 
de várias instituições profissionalizantes (PEDROSA; SANTOS, 2014). 

Nesse período de conflito, o governo Vargas passou a receber 
investimentos do exterior, que facilitaram a implantação de empreendimentos e tinham 
como objetivo reduzir a dependência brasileira de insumos e matérias- -primas. Nesse 
cenário de progresso, Pastore, Devonish e Cardoso (2017) relatam que: 

 
7 A indústria americana baseava-se nos princípios do “fordismo”, termo criado por Henry Ford, em 1914, 
referindo-se aos sistemas de produção em massa e gestão, fundador da Ford Motor Company. 
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Exemplos desses investimentos estatais foram a Companhia Vale do 
Rio Doce, a Hidroelétrica Paulo Afonso, a Fábrica Nacional de Motores 
(FNM), a Companhia Nacional de Àlcalis e a implantação em Volta 
Redonda da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A meta era 
desenvolver uma indústria de base moderna, coexistindo com setores 
mais tradicionais, visando ao desenvolvimento econômico do país. 
(PASTORE; DEVONISH; CARDOSO, 2017, p. 18). 

O processo de industrialização do Brasil vai gradativamente ganhando 
mais destaque, demandando um incremento nos investimentos na área da educação 
profissional. Dessa maneira, iniciava-se um período de consolidação dessa 
modalidade de educação, marcada por uma política de criação de novas escolas 
industriais e abertura de novas especialidades nas escolas, visando a ir além do 
ensino de habilidades manuais e do artesanato. Vale ressaltar que, ao terminar o 
primeiro decênio do governo de Vargas, havia sido destinada uma significativa 
dotação orçamentária para os investimentos no ensino industrial, superando todo os 
recursos empregados anteriormente nas duas primeiras décadas (MEIRELES, 2007). 

Em 1942, a Reforma Capanema, também denominada de Leis 
Orgânicas do Ensino, constituiu o resultado dos dois projetos apresentados pelos 
ministérios, substituindo o Decreto no 6.029, de 1940. O Decreto no 4.048 criou o 
Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, o SENAI, conforme as aspirações da 
indústria e do Ministério do Trabalho, e o Decreto no 4.073, que implantava a Lei 
Orgânica do Ensino Industrial, sendo originado a partir das ideias do Ministério da 
Educação. As novas legislações foram promulgadas durante os anos de 1942 e 1943, 
conforme o Quadro 2.1 a seguir.     

Quadro 2.1 – Leis Orgânicas de Ensino (1942-1943) 
Decreto-lei Data Designação 

4.073 30 de janeiro de 1942 Lei Orgânica do Ensino Industrial 
4.048 22 de janeiro de 1942 Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) 
4.127 25 de fevereiro de 1942 Estabelece as bases de organização da rede 

federal de estabelecimentos de ensino industrial. 
4.244 9 de abril de 1942 Lei Orgânica do Ensino Secundário 
6.141 28 de dezembro de 1943 Lei Orgânica do Ensino Comercial 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados de Fonseca (1986b). 

As Leis Orgânicas estabeleceram uma hierarquia para os níveis de 
ensino na qual, para acessar o ensino médio, era necessário ter concluído o ensino 
primário. Essa nova legislação redefiniu os currículos, as articulações entre os cursos, 
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ramos, ciclos e graus, estabelecendo, de forma gradual, as regulamentações 
específicas de cada ramo de ensino. 

O ensino médio estava dividido em dois ciclos distintos: o primeiro ciclo, 
que abrangia os cursos básicos, e o segundo ciclo, que abrangia os cursos de nível 
técnico. Após o término do segundo ciclo, o aluno tinha condições de acessar o nível 
superior. Essa sequência de graus pode ser melhor visualizada na Figura 2.1 abaixo. 

Figura 2.1 – Articulação entre os níveis de ensino conforme as Leis Orgânicas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada em Manfredi (2016, p.76). 

O nível de ensino industrial básico tinha duração de quatro anos e seria 
destinado à formação de artífices qualificados e neles se poderia matricular jovens 
entre 12 e 17 anos. Havia ainda os cursos de mestria, com duração de dois anos, 
artesanal e de aprendizagem (por ordem decrescente de dificuldade). O curso de 
mestria visava ao preparo dos mestres de oficina, porém não teve grande aceitação, 
enquanto os cursos artesanais tinham duração de um ou dois anos, e nenhuma escola 
federal teve sucesso em implantar essa categoria. O curso de aprendizagem seria 
destinado aos menores que já trabalhavam nas indústrias e passou a ser atribuição 
do SENAI (FONSECA, 1986b).  

O segundo ciclo compreendia o ensino técnico e pedagógico. Fonseca 
(1986b) aponta que os cursos técnicos tinham duração de três a quatro anos e 
consistiam numa novidade para o país, pois formariam profissionais que seriam uma 
ponte entre a categoria de mestres e engenheiros. Esse nível de ensino era acessado 
por alunos que tivessem concluído o ensino industrial básico ou o ginasial secundário. 
Essa articulação entre os dois ramos de ensino permitiu um acesso de diferentes 
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classes sociais, mudando o ambiente dos cursos técnicos. Os cursos pedagógicos 
tinham a duração de um ano e eram voltados para a formação de docentes e equipe 
administrativa do ensino industrial. Fonseca assinala que esse curso só conseguiu ter 
início em 1952, fato que retardou a preparação de seu corpo de professores.   

A Lei Orgânica do Ensino Industrial também definiu uma nova forma de 
ingresso nos cursos, na qual, pela primeira vez, poderiam acessar essa modalidade 
de ensino igualmente os mais e menos abastados, permitindo que o ensino técnico 
industrial estivesse disponível para todos que tivessem aptidão. Assim, se o candidato 
fosse aprovado em exame vestibular e tivesse concluído o grau escolar anterior, 
estaria apto à inscrição no curso desejado. Como a nova legislação considerou o 
ensino técnico de nível secundário, possibilitou a condição de acesso desses 
estudantes ao ensino superior, em áreas diretamente relacionadas com o curso 
técnico concluído, em que muitos alunos puderam atingir as escolas de Arquitetura, 
Engenharia, Química, entre outras. 

O Decreto no 4.073/1942, referente à Lei Orgânica do Ensino Industrial, 
merece uma atenção especial dentro do foco desta pesquisa, pois organizou o regime 
de ensino industrial, estabelecendo uma uniformidade de procedimentos em nível 
nacional. Nos artigos 3 e 4, destacavam-se os principais objetivos desta nova 
legislação: 

“[...] Art. 3º O ensino industrial deverá atender: 1 - aos interesses do 
trabalhador, realizando a sua preparação profissional e a sua 
formação humana, 2 - aos interesses das empresas, nutrindo-as, 
segundo as suas necessidades crescentes e mutáveis, de suficiente e 
adequada mão-de-obra; 3 - aos interesses da nação, promovendo 
continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua 
economia e cultura.  
Art. 4º O ensino industrial, no que respeita à preparação profissional 
do trabalhador, tem as finalidades especiais seguintes: 1 - formar 
profissionais aptos ao exercício de ofício e técnicas nas 
atividades industriais; 2 - dar a trabalhadores jovens e adultos da 
indústria, não-diplomados ou habilitados, uma qualificação profissional 
que lhes aumente a eficiência e a produtividade; 3 - aperfeiçoar ou 
especializar os conhecimentos e capacidades de trabalhadores 
diplomados ou habilitados; 4 - divulgar conhecimentos de atualidades 
técnicas. Parágrafo único. Cabe ainda ao ensino industrial formar, 
aperfeiçoar ou especializar professores de determinadas disciplinas 
próprias desse ensino, e administradores de serviços a esse ensino 
relativo [...]” (BRASIL, 1942b, grifo nosso). 

O referido decreto estabeleceu a classificação de cursos, tipos de 
estabelecimentos, condições de ingresso, regime escolar, exames, estágios, 
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formação de docentes e administração escolar. Os cursos ofereciam disciplinas de 
cultura geral e de cultura técnica, além da prática da educação física e da educação 
musical. A referida lei agrupou os cursos industriais em sessões especializadas dos 
seguintes trabalhos: Seção de Trabalhos de Metal; Seção de indústria Mecânica; 
Seção de Eletrotécnica; Seção de Indústria da Construção; Seção de Indústria de 
Tecido; Seção de Indústria da Pesca; Seção de Artes Industriais e Seção de Artes 
Gráficas. Os cursos técnicos possuíam quase todas essas categorias e ainda 
ofereciam Seção de Química Industrial, Seção de Minas e Metalurgia, Seção de 
Construção Naval e Seção de Construção Aeronáutica. Esse currículo foi definido pelo 
Decreto no 8.673/1942, que também instituiu disciplinas comuns a todos os cursos, 
abrangendo conteúdos propedêuticos e outros específicos, tais como higiene 
industrial, organização do trabalho, contabilidade industrial e desenho técnico 
(FONSECA, 1986b). 

Com relação à administração escolar, as matrículas estavam sempre 
limitadas à capacidade física de cada estabelecimento, sendo recomendada a oferta 
do regime de semi-internato e de internato. Além disso, as escolas deveriam funcionar 
também à noite, visando a atender ao aperfeiçoamento de trabalhadores que 
estivessem ocupados durante o dia. 

Segundo Schwartzman (2000), o plano de organização da nova 
legislação do ensino industrial trazia alguns avanços. Uma de suas inovações é o 
tratamento quase igualitário para homens e mulheres, vedando a estas somente 
trabalhos que sejam a elas inadequados por supostas razões de saúde, e a procura 
por eliminar o estigma histórico que fazia do ensino industrial algo voltado somente 
aos pobres e aos marginais. Ela se opõe, tanto quanto possível, à “especialização 
excessiva e prematura” e busca combinar o ensino técnico com disciplinas de cultura 
geral (SCHWARTZMAN, 2000, p. 255). 

Para Braun (2015, p. 76), o texto da Lei Orgânica pretendia promover 
um sistema educacional sólido e estável, que “fosse capaz de articular o trinômio: 
qualificação profissional, modernização e competitividade”. O ensino deveria atender 
às novas exigências do mercado, buscando imprimir um incremento da qualidade do 
setor produtivo a nível internacional. 

Visando a continuar os procedimentos de organização do ensino 
industrial, Gustavo Capanema encaminhou para aprovação o Decreto no 4.127, 
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assinado em 25 de fevereiro de 1942, que reorganizou a Rede Federal de ensino 
profissional, alterando a nomenclatura dos Liceus Industriais, que foram intitulados de 
Escolas Industriais e Escolas Técnicas, todas compondo o Ministério da Educação e 
Saúde. Ressaltam-se os textos dos artigos 1º, 8º e 9º: 

“Art. 1º A rede federal de estabelecimentos de ensino industrial será 
constituída de: a) escolas técnicas; b) escolas industriais; c) escolas 
artesanais; d) escolas de aprendizagem. Parágrafo único. Disposições 
legislativas especiais regerão a matéria atinente à instituição e 
constituição das escolas artesanais mantidas sob a responsabilidade 
da União, e das escolas de aprendizagem dos estabelecimentos 
industriais federais [...] 
Art. 8º Ficam ainda instituídas as seguintes escolas técnicas 
federais: 
I. Escola Técnica de Manaus, com sede na capital do Estado do 
Amazonas. 
II. Escola Técnica de São Luiz, com sede na capital do Estado do 
Maranhão. 
III. Escola Técnica do Recife, com sede na capital do Estado de 
Pernambuco. 
IV. Escola Técnica de Salvador, com sede na capital do Estado da 
Baía. 
V. Escola Técnica de Vitória, com sede na capital do Estado de Espírito 
Santo. 
VI. Escola Técnica de Niterói, com sede na capital do Estado do Rio de 
Janeiro. 
VII. Escola Técnica de São Paulo, com sede na capital do Estado de 
São Paulo. 
VIII. Escola Técnica de Curitiba, com sede na capital do Estado do 
Paraná. 
IX. Escola Técnica de Pelotas, com sede no Estado do Rio Grande do 
Sul. 
X. Escola Técnica de Belo Horizonte, com sede na capital do Estado 
de Minas Gerais. 
XI. Escola Técnica de Goiânia, com sede na capital do Estado de 
Goiaz. 
§ 1º As escolas técnicas referidas neste artigo ministrarão os cursos 
técnicos e os cursos pedagógicos, e bern assim os cursos industriais e 
os cursos de mestria, de que trata o regulamento do quadro dos cursos 
de ensino industrial, expedido com o decreto n. 8.673, de 3 de fevereiro 
de 1942, e que forem compativeis com as suas instalações. 
§ 2º As escolas técnicas de que trata o presente artigo enntrarão a 
funcionar desde logo, salvo as de Niterói, de Salvador, de São Paulo e 
de Belo Horizonte, cujo início de funcionamento ficará na dependência 
de que para as mesmas sejam Construidas e montadas novas e 
próprias instalações. 
Art. 9º Ficam instituídas as seguintes escolas industriais federais: I. 
Escola Industrial de Belém, com sede na capital do Estado do Pará. II. 
Escola Industrial de Teresina, com sede na capital do Estado do Piauí. 
III. Escola Industrial de Fortaleza, com sede na capital do Estado 
do Ceará. IV. Escola Industrial de Natal, com sede na capital do Estado 
do Rio Grande do Norte V. Escola Industrial de João Pessoa, com sede 
na capital do Estado da Paraíba. VI. Escola Industrial de Maceió, com 
sede na capital do Estado de Alagoas. VII. Escola Industrial de Aracajú, 
com sede na capital do Estado de Sergipe. VIII. Escola Industrial de 
Salvador, com sede na capital do Estado da Baía. IX. Escola Industrial 
de Campos, com sede no Estado do Rio de Janeiro. X. Escola 
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Industrial de São Paulo, com sede na capital do Estado de São Paulo. 
XI. Escola Industrial de Florianópolis, com sede na capital de Santa 
Catarina. XII. Escola Industrial de Belo Horizonte, com sede na capital 
de Minas Gerais. XIII. Escola Industrial de Cuiabá, com sede na capital 
de Mato Grosso. § 1º As escolas industriais referidas no presente artigo 
entrarão a funcionar desde logo, e ministrarão os cursos industriais e 
de cursos de mestria, de que trata o regulamento referido no artigo 
anterior, e a que possam satisfatoriamente atender às suas 
instalações” (BRASIL, 1942a, grifo nosso). 

A Escola Técnica de Niterói nunca chegou a funcionar, tendo sido 
transferida para a cidade de Campos, que, a partir de então, foi considerada Escola 
Técnica de Campos. Para classificar a denominação de escola em Industrial ou 
Técnica, era considerado o atendimento de algumas premissas básicas de sua 
estrutura, tais como: 

1- A capacidade física do imóvel para o número de alunos e as condições 
de higiene; 

2- A infraestrutura das salas de aula e laboratórios; 
3- Os currículos dos docentes; 
4- A organização dos serviços didáticos e administrativos, dentre outros. 

Dessa forma, algumas cidades, face à sua condição administrativa e/ou 
física ainda limitada receberam a denominação de Escolas Industriais. Assim, foi 
nesse período de crescimento e valorização do ensino industrial na transição da 
década de 1930 para 1940, que o governo federal providenciou a construção de novas 
sedes escolares para muitas dessas cidades, sendo imprescindível modernizar suas 
instalações, como será visto no próximo subcapítulo. 

Gustavo Capanema, até o fim de sua gestão no MES, continuou 
investindo no desenvolvimento do ensino profissional, chegando a convocar, em 
janeiro de 1943, todos os diretores das Escolas Industriais e Técnicas para debater 
as diversas questões pedagógicas e administrativas que surgiram após a 
implementação da Lei Orgânica. Essa iniciativa resultou na Portaria no 162, em março 
de 1943, que regulamentou a seriação de disciplinas nos cursos industriais, de mestria 
e técnicos (FONSECA, 1986b). 

No ano de 1944, foi inaugurada a Escola Técnica Nacional (ETN), 
localizada na capital do País, no Rio de Janeiro, contando com a presença do 
Presidente Getúlio Vargas e o do Ministro Gustavo Capanema, sendo um marco na 
modernização da arquitetura escolar do ensino profissional, oferecendo os cursos 
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industriais básicos e cursos industriais técnicos, além dos cursos de capacitação para 
docentes. Os periódicos da época registraram, com certa euforia, a importância de o 
governo federal investir nesses equipamentos educacionais.  

[...] Foi que estas Escolas ficaram sendo uma das grandes obras de 
Getúlio Vargas na qual todas  as tendências, todas as aptidões 
poderão aperfeiçoar-se para a mais elevada missão: de bem servir a 
nossa Terra, com perfeito conhecimento de causa. Porque as Escolas 
Técnicas Nacionais,não são mais do que verdadeiras 
Universidades de trabalho dirigido, de convicção no próprio esforço, 
de caráter, camaradagem, lealdade e harmonia nos principios morais 
e nos fins patrióticos [...]. (GONÇALVES, 1944, p. 1, grifo nosso). 

O Estado Novo chega ao fim em outubro de 1945, quando Getúlio 
Vargas é deposto do poder, e assim ocorrem novas eleições para presidente, tendo 
vencido Eurico Gaspar Dutra (governo entre 1946 e 1951), que tomou posse em 
janeiro de 1946. Assumiu como Ministro da Educação Raul Leitão da Cunha. O novo 
ministro estabeleceu alguns decretos que alteraram alguns aspectos administrativos 
e pedagógicos das escolas, dentre eles o Decreto no 8.590, de 8 de janeiro de 1946, 
que permitiu que as escolas produzissem produtos de trabalhos escolares, a partir de 
encomendas de repartições públicas ou particulares. Já o Decreto no 8.598 dispôs 
sobre a concessão de bolsas de estudo e auxílio financeiro para as escolas 
(FONSECA, 1986b). 

O General Dutra também promulgou, em setembro de 1946, uma nova 
Constituição, simbolizando um período de redemocratização para o país. A nova Carta 
Magna manteve praticamente o mesmo texto sobre educação pública da Constituição 
de 1937 e não trouxe grandes alterações para o ensino profissional, mas estabeleceu, 
no inciso IV do artigo 168, que “as empresas industriais e comerciais são obrigadas a 
ministrar, em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma 
que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores” (BRASIL, 1946). O novo 
Ministro do MES, Netto Campelo Junior, manteve o prosseguimento dos projetos dos 
gestores anteriores, e a Reforma Capanema foi complementada com a promulgação 
de outros decretos-leis descritos no Quadro 2.2 a seguir. 
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Quadro 2.2 – Leis Orgânicas promulgadas em 1946. 
Decreto-lei Data Titulo 

8.529 02 de janeiro de 1946 Lei Orgânica do Ensino Primário 
8.530 02 de janeiro de 1946 Lei Orgânica do Ensino Normal 
9.613 20 de agosto de 1946 Lei Orgânica do Ensino Agrícola 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados de Fonseca (1986b). 

Nesse mesmo momento, também foi organizada a legislação do ensino 
profissional comercial, com a instituição do Decreto-Lei no 8.621, de 10 de janeiro de 
1946, que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Já o Decreto-Lei no 
8.535, de 2 de janeiro de 1946, transformou as antigas Divisões de Ensino (Superior, 
Secundário, Comercial e Industrial), vinculadas ao Departamento Nacional de 
Educação em Diretorias, que ficavam subordinadas ao Ministério da Educação. A 
antiga Divisão de Ensino Industrial tornou-se a Diretoria de Ensino Industrial, 
permanecendo com a tarefa de gerenciar as escolas industriais e técnicas da Rede 
Federal quanto aos assuntos de ordem administrativa, física e pedagógica. A “Seção 
de Prédios, Instalações e Estudos” determinava algumas atribuições da Diretoria de 
Ensino Industrial, descritas a seguir:  

Estudar os problemas relacionados com a assistência médico-social a 
alunos e formular planos para a sua realização; organizar caixas 
escolares, associações literárias e desportivas, jornais, revistas e 
demais trabalhos complementares da educação dos alunos; elaborar 
projetos de construção e instalações escolares; obras didáticas, 
anuários, revistas e trabalhos de orientação educacional e promover a 
sua publicação; elaborar programas e instruções a serem observados 
pelos estabelecimentos; planos para concessão de bolsas de estudos 
a alunos e controlar a aplicação das mesmas; elaborar instruções para 
concursos de provas, para provimento de cargo de professor das 
escolas e cursos subordinados à Diretoria, e promover a realização das 
provas; opinar sobre redação de estatuto, regulamento, regimento e 
horário escolar de estabelecimento de ensino industrial sob a jurisdição 
da Diretoria; orientar os estabelecimentos, relativamente às 
disposições, relativamente às disposições das dependências de 
seus prédios e das suas instalações, bem como ao funcionamento 
de suas oficinas, quando o solicitarem; realizar inquéritos, pesquisar e 
outros estudos que visem a melhoria do ensino; coligir elementos para 
estudo da caracterização das profissões e determinação dos 
conhecimentos que devem entrar na formação profissional relativa a 
cada modalidade de ofício ou técnica. (BRASIL, 1946c, p. 17 apud 
KUNZE, 2011, p. 87, grifo nosso). 

Nessa diversificada lista de atividades, observa-se a atribuição de 
“elaborar projetos de construção e instalações escolares”, ratificando informações 
encontradas em alguns carimbos de projetos, em que constava a autoria registrada 
desse setor técnico do MES, que serão apresentados no próximo subcapítulo. 
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O estreitamento das relações políticas e econômicas entre Brasil e EUA, 
no período pós-guerra, além do intercâmbio de ideias sobre métodos educacionais, 
resultou na criação da Comissão Brasileiro-Americana em Educação Industrial (CBAI), 
instituída em 3 de janeiro de 1946, que vigorou a partir de setembro do mesmo ano, 
pelo Decreto-Lei n° 9.724, sendo um órgão integrante do MEC. O acordo visava a 
promover uma cooperação educacional entre os dois países, através da troca de 
educadores, ideias e metodologias pedagógicas que faziam parte do Ministério da 
Educação, com foco no ensino profissional, levantando necessidades materiais e 
demandas de treinamentos para os docentes e técnicos administrativos. O contrato 
tinha vigência até junho de 1948, mas, diante dos resultados positivos, foi renovado 
ainda por diversas vezes (PEDROSA; SANTOS, 2014).  

A CBAI adotou, a partir de 1951, no Brasil, uma prática pedagógica 
intitulada de TWI8, que consistia em um método inspirado nos conceitos tayloristas de 
produção, realizando treinamentos diretamente dentro das instalações industriais, 
para complementar a formação dos operários, sendo mais aplicado à realidade dos 
cursos do SENAI. O intuito dessa experiência, baseada na filosofia taylorista, era 
incrementar o nível de produtividade, dentro de um menor tempo e sem elevar os 
custos de produção. A partir do Decreto n° 53.041/1963, a CBAI foi extinta por 
iniciativa do governo brasileiro, que transferiu suas atribuições para outro órgão do 
ministério (BRAUN, 2015). Vale ressaltar que esse acordo entre Brasil e EUA 
contribuiu expressivamente para o desenvolvimento da Rede Federal de ensino 
industrial, através do fornecimento de equipamentos e capacitação de professores. 

Outros fatos positivos ocorreram nesse mesmo período, na altura em 
que os profissionais técnicos conquistaram a condição de pertencer ao mesmo 
Conselho Profissional dos Engenheiros, o CREA. Pastore, Devonish e Cardoso (2017) 
destacam que Adolfo Morales de los Rios Filhos (1887-1973), fundador do Conselho 
Federal de Engenharia e Arquitetura, possibilitou, através da Resolução no 51, de 25 
de julho de 1946, que os alunos diplomados pelas Escolas Técnicas Federais ou 
equivalentes, considerados técnicos de grau médio, tivessem suas respectivas 
atribuições profissionais organizadas nesse conselho, fato que valorizou essa 

 
8 A sigla significa o termo em inglês Training Within Industry, treinamento dentro da indústria. O método 
foi implantado inicialmente em indústrias de São Paulo e depois se espalhou pelas cidades do Rio de 
Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais (FONSECA, 1986b). 
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categoria, permitindo que executassem certas tarefas, antes só realizadas por 
engenheiros. A nova legislação definia o seguinte nos artigos 1º e 2º: 

“Art. 1º – Os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura 
estabelecerão, a partir da data desta Resolução, o registro especial dos 
técnicos de grau médio formados pelas escolas técnicas da União ou 
equivalentes. 
Art. 2º - Para os efeitos do decreto n.º 8.620, de 10 de janeiro de 1946, 
são considerados técnicos de grau médio os diplomados pelas escolas 
técnicas da União ou equivalentes, após realização de curso técnico 
do ensino industrial (decreto-lei n.º 4.073, de 30 de janeiro de 1942), 
possuidores de título ou diploma de técnico de uma das especialidades 
do segundo ciclo do ensino industrial, ensinadas nos referidos 
estabelecimentos de ensino e que se enquadrem na discriminação feita 
no art. 7º desta Resolução” (CONFEA, 1946). 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve um momento de prosperidade 
industrial no Brasil, apresentando um estímulo à importação de equipamentos. A 
produção industrial teve sua fase áurea entre 1948 e 1955, com incremento de 87% 
em seu desempenho. Isoladamente, a indústria têxtil cresceu 61%, a de alimentação, 
77%, e a química, 608%, considerando o destaque do petróleo da estatal Petrobras 
(Pereira, 1983 apud Segawa, 2010, p. 161). Fonseca (1986b, p. 43) acrescenta mais 
dados sobre esse cenário econômico, afirmando que a quantidade de indústrias no 
Brasil cresceu de 39.937, em 1940, para 46.521, em 1949, enquanto a quantidade de 
empregados nessas indústrias subiu de 825.425 para 1.659.315. O autor aponta ainda 
que, nesse contexto, 70% dos empregados industriais executavam atividades simples, 
não necessitando de cursos especiais, enquanto os técnicos de grau médio e superior 
representavam 2%.   

No início de 1947, os professores que ministravam disciplinas de oficinas 
realizaram um intercâmbio de estudo pelo período de um ano nos Estados Unidos 
para aperfeiçoar seus métodos pedagógicos. A mesma experiência de aprimoramento 
foi oferecida aos diretores de Escolas Técnicas e Industriais da Rede Federal, para 
fazer um curso na área administrativa educacional (FONSECA, 1986b). Esse incentivo 
à formação fazia parte dos acordos firmados entre os dois países por meio da criação 
da CBAI. 

O Diretor do Ensino Industrial, Francisco Montojos, em 1949, deixa o 
cargo de gestão que ocupou por anos sucessivos com diferentes nomes: Inspetor 
Geral do Ensino Profissional em 1927, Superintendente do Ensino Industrial, Diretor 
da Divisão de Ensino Industrial e, por fim, Diretor de Ensino Industrial. Na sequência, 
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outros vários profissionais ocuparam esse cargo, porém, em 1955, Montojos voltaria 
a dirigir o ensino industrial até 1961, tendo sido um dos principais agentes no 
desenvolvimento da educação profissional (FONSECA, 1986b).  

A CBAI continuou sendo atuante na busca da modernização do ensino 
industrial e realizou duas reuniões, em 1951 e 1953, convocando os diretores das 
escolas federais para discutir os planos de ação administrativos e 
técnico--pedagógicos, incluindo pautas como: atividades da Diretoria de Ensino 
Industrial; alteração da denominação do MES para Ministério da Educação e Cultura 
(MEC); e revisão do decreto regulador da seriação das disciplinas dos cursos 
industriais, técnicos e de mestria; cursos de aperfeiçoamento; problemas jurídicos, 
administrativos, processuais e rotina funcional, incluindo também as condições dos 
prédios escolares (KUNZE, 2011, p. 92). A autora também destaca que as estatísticas 
da CBAI e da Diretoria de Ensino Industrial mostravam que as escolas da Rede 
Federal, com ênfase para as industriais, estavam apresentando uma eficácia baixa, 
considerando as elevadas taxas de evasão, o baixo número de matrículas e 
concluintes e muitas reprovações. Os cursos ministrados nas EIs eram de caráter 
básico, parecidos com os antigos ofícios, e não atendiam à demanda do mercado. Era 
necessário investir na qualidade da formação dos técnicos, diante do nível de 
exigência das indústrias.  

Os alunos que completavam o primeiro ciclo industrial estavam 
insatisfeitos com algumas limitações da Lei Orgânica do Ensino Industrial, pois 
desejavam uma maior intercomunicabilidade entre os diferentes tipos de ensino 
considerados do mesmo grau. Dessa forma, foi promulgada a Lei no 1821, de 12 de 
março de 1953, que dispõe sobre o regime de equivalência entre diversos cursos de 
grau médio para efeito de matrícula no ciclo colegial e nos cursos superiores. 
Destacam-se os seguintes artigos: 

Art 1º Poderá matricular-se na primeira série do curso clássico, ou do 
científico, o estudante que, satisfazendo as demais condições legais, 
haja concluído um dos seguintes cursos: 
II - básico do ensino comercial, industrial ou agrícola; 
Art 2º Terá direito à matrícula na primeira série de qualquer curso 
superior o candidato que, além de atender à exigência comum do 
exame vestibular e às peculiares a cada caso, houver concluído: 
III - um dos cursos técnicos do ensino comercial, industrial ou agrícola, 
com a duração mínima de três anos [...]. (BRASIL, 1953). 
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Os alunos que concluíssem um curso técnico do ensino industrial 
poderiam ter acesso aos cursos superiores de Engenharia, Química Industrial, 
Arquitetura, Matemática, Física, Química e Desenho (FONSECA, 1986b). 

Na primeira metade da década de 1950, o Brasil passou por momentos 
de tensão política com o suicídio de Getúlio Vargas. Apesar das pressões, o 
presidente eleito, Juscelino Kubitschek, tomou posse em 1955 e implantou o Plano de 
Metas, com o lema “50 anos em 5”, mantendo o regime democrático no país. Durante 
sua gestão, houve intensa atividade econômica, com a reorganização do sistema de 
energia e transportes, além da implantação de um amplo parque industrial, com 
destaque para a produção de automóveis. O Plano de Metas almejava desenvolver a 
indústria de base, priorizar a construção de estradas e hidrelétricas, além de estimular 
a extração de petróleo, que resultou no investimento de multinacionais no Brasil. 

Dentro desse contexto desenvolvimentista, surgiu o planejamento de 
Brasília, como nova capital federal, fazendo despontar, no cenário mundial, a 
arquitetura inovadora de Oscar Niemeyer (1907-2012) e o plano urbanístico moderno 
de Lúcio Costa. Segawa (2010, p. 114) afirma que a cidade constituiu “um marco final 
dessa vanguarda arquitetônica alimentada por uma política de ‘conciliações’ 
ideológicas”. Considerando o aspecto econômico, a Era JK deixou resultados 
deficitários diante da alta inflação e prejuízos na balança de pagamentos.   

Nessa década, alguns órgãos foram criados e outros ganham mais 
destaque na implantação de um projeto educacional desenvolvimentista, 
representando um reflexo dessa fase de reconstrução nacional, podendo destacar--se 
o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)9 e o Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (INEP)10, ambos ligados ao Ministério da Educação (PASTORE; 
DEVONISH; CARDOSO, 2017). 

A contribuição de Juscelino para o incremento do desenvolvimento 
industrial acarretou uma maior concentração de estabelecimentos fabris, 

 
9 O ISEB propunha a formação de uma “frente única” integrada pela burguesia industrial, o proletariado, 
grupos técnicos da administração e intelectuais, que defendiam uma política de desenvolvimento 
industrial autônomo, cuja ideologia foi disseminada através de cursos e conferências e publicação de 
livros. 
10 Foi criado em 1937 e, dentre as principais funções do órgão, estava “organizar a documentação 
relativa à história e ao estado atual das doutrinas e técnicas pedagógicas; manter intercâmbio com 
instituições do país e do estrangeiro; promover inquéritos e pesquisas”. Em 1952, o professor Anísio 
Teixeira assumiu a direção do Inep, que passou a dar maior ênfase ao trabalho de pesquisa (MEC, 
2019). 
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principalmente na região Sudeste, estimulando a demanda de mão de obra em todo 
o país e sendo de fundamental importância dar continuidade aos investimentos na 
educação profissional nas décadas seguintes.  

Segundo a mensagem apresentada pelo presidente Juscelino 
Kubitschek ao Congresso Nacional em 1957, sobre a realidade do ensino industrial 
da rede pública, foi registrada, no Brasil, no ano de 1956, uma elevação de matrículas, 
nas escolas técnicas e industriais do País (federais, equiparadas e reconhecidas11), 
para 19.751, constituindo um aumento discreto em relação ao número de estudantes 
matriculados no ensino secundário. O presidente registrou também que estavam em 
andamento os serviços de reformas e construções das escolas de São Luís (MA), 
Teresina (PI), Fortaleza (CE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE), Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC), Pelotas (RS) e Cuiabá (MT) e reforçou que, naquele ano, as 
obras das escolas de Aracaju (SE), Belém (PA) e Ouro Preto (MG) seriam iniciadas. 
Houve um melhoramento dos equipamentos das escolas da Rede Federal, 
destinando-lhes Cr$ 10.360.826,40 e US$ 430. 765,27 para melhoria de laboratórios, 
gabinetes técnicos, oficinas e aquisição de material de ensino em geral. Foram 
contempladas com essas verbas as Escolas Técnicas de São Paulo, Belo Horizonte, 
Pelotas, Curitiba, Recife, Campos e as Industriais de Maceió, Belém, João Pessoa e 
Teresina (BRASIL, 1987, p. 280). 

Em outra mensagem apresentada pelo presidente Juscelino Kubitschek 
ao Congresso Nacional em 1958, foi informado sobre o prosseguimento de construção 
da Rede Federal de escolas técnicas industriais, incluindo também a ampliação de 21 
escolas. Em 1957, foram equipadas as escolas industriais do Distrito Federal, de 
Pelotas e de Belo Horizonte, para serem inauguradas. Também foi dada continuidade 
às obras de novas sedes para as Escolas Industriais de Fortaleza, João Pessoa, Natal, 
Florianópolis, além da construção das de Maceió e Teresina e de ampliação das 
Escolas Técnicas de Salvador e Pelotas (BRASIL, 1987, p. 306). 

Com o fito de melhor compreender como evoluiu a quantidade de 
número de matrículas nos cursos industriais e técnicos, após a regulamentação da Lei 
Orgânica do Ensino Industrial, no recorte temporal entre 1943 até 1959, e como foi a 

 
11 Escolas equiparadas e reconhecidas são estabelecimentos que não são consideradas da esfera 
federal, mas recebem o apoio financeiro da União. 



212  

eficiência das escolas na diplomação desses alunos, segue abaixo o Quadro 2.3, 
baseado em dados de Fonseca (1986b).  
Quadro 2.3 – Estatística de matrículas e diplomados dos Cursos Industriais e Técnicos das Escolas 

Federais nos anos de 1943 e 1959. 
Estatística das Escolas Federais 

 Ano Matrículas Diplomados 
Curso Industrial 1943 4157 126 

1959 6936 838 
Curso Técnico 1943 112 95 

1959 1188 156 
Fonte: Elaborado pela autora e baseado em dados de Fonseca (1986c). 

Analiticamente, percebe-se que a modernização das políticas de ensino 
e da estrutura física das escolas contribuiu para o aumento sensível do número de 
matrículas nesse período de 16 anos, no qual o curso técnico foi gradativamente 
sendo mais procurado. Entretanto, a alta taxa de evasão dos alunos sempre foi uma 
problemática a resolver, diante de diversos fatores socioeconômicos que 
influenciavam nessas desistências. 

Fonseca (1986b) também informa dados sobre os cursos que mais 
diplomaram alunos em cada ciclo nesse mesmo período de 1943 a 1959 - Curso 
Industrial (Artífices): Corte e Costura, Mecânica de Máquinas, Marcenaria, Máquinas 
e instalações elétricas e Tipografia e encardenação; Cursos Técnicos: Química 
Industrial, Eletrotécnica, Construção de máquinas e motores e Agrimensura.  

Nesse recorte temporal de intensas transformações sociais e políticas 
no país, percebe-se que a  legislação do ensino profissional de fato recebeu uma 
atenção maior, contudo houve algumas disparidades entre a política pública, a 
legislação que a legitimou e a sua respectiva implementação. Essa realidade acabou 
não resolvendo plenamente a dualidade histórica existente entre a educação 
profissional e a educação tradicional, sempre vinculadas a distintas camadas sociais. 
Apesar dos investimentos realizados na estrutura física das escolas e do aumento do 
número de matrículas, a expectativa de sucesso na conclusão dos cursos não ocorreu 
a contento. 

Para melhor compreender os principais marcos históricos no percurso 
das escolas da Rede Federal desde a sua transformação em Liceus Industriais, em 
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1937, até o momento quando foram instituídas Escolas Técnica Federais, em 1959, 
foi elaborada uma linha do tempo demonstrada na Figura 2.2.  

Figura 2.2 – Linha do tempo de marcos históricos no período 1937-1959. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Nos próximos subcapítulos, serão apresentados os desdobramentos da 
reformulação da legislação do ensino profissional ocorrida nas décadas de 1940 e 
1950, nos projetos de arquitetura das escolas da Rede Federal, e como esse 
panorama político impactou a tipologia arquitetônica dos Liceus Industriais, 
concebidos em um contexto de implantação da modernidade no país. 

2.2. A modernidade da arquitetura escolar brasileira 
Segundo Argan (1992, p. 264), a partir da ética fundamental da 

arquitetura moderna, pode-se identificar diversas problemáticas e diversas 
orientações ligadas às situações objetivas, sociais e culturais. Como exemplos, 
surgiram diversas manifestações, como o racionalismo formal, de Le Corbusier, na 
França, o racionalismo metodológico-didático, da Bauhaus, defendido por W. Gropius, 
o racionalismo ideológico do construtivismo soviético, o racionalismo formalista do 
neoplasticismo holandês, o racionalismo empírico dos países escandinavos, com A. 
Alto, e o racionalismo orgânico americano de F. L. Wright. Outros arquitetos também 
protagonistas do movimento moderno foram Mies Van der Rohe, que defendeu o 
conceito de “Menos é Mais”, e Louis Sullivan, com o seu pensamento baseado em “A 
Forma Segue a Função”. 

A gênese do modernismo brasileiro ocorreu, em um primeiro momento, 
entre os anos de 1917-1924, concentrando-se inicialmente mais na cidade de São 
Paulo, caracterizada por uma rejeição dos valores passadistas e acadêmicos, 
espelhando-se nas vanguardas europeias, especialmente nas premissas do 
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racionalismo francês de Le Corbusier. Para Segawa (2010), a arquitetura não 
acompanhou o debate literário ocorrido na Semana de Arte Moderna12 de 1922, pois 
não havia obras construídas que representassem esse movimento. Em 1925, foram 
publicados artigos na imprensa nacional que introduziram alguns conceitos modernos 
de autoria de Rino Levi (1901-1965) e de Gregori Warchavchik13 (1896-1972), porém 
também não impactaram de imediato na produção moderna.  

A partir da década de 1930, o Brasil recebeu expressiva influência do 
movimento Art Déco. Essa linguagem foi adotada em diversas tipologias funcionais 
na arquitetura, que, mesmo mantendo alguns preceitos clássicos de composição, 
traduziu conceitos de modernidade, racionalidade, eficiência e economia com forte 
aplicação nas diversas obras públicas, idealizadas pelo governo de Getúlio Vargas. 
Posteriormente, na década de 40, surgem algumas obras inspiradas em uma 
arquitetura monumental, muito adotada pelo nazismo e pelo fascismo vingentes na 
Europa, sendo considerada por Segawa (2010) “como um moderno inspirado nos 
arquétipos clássicos”. 

A arquitetura escolar na década de 1930 também expressou 
transformações em suas tipologias, incorporando uma modernização em sua 
espacialidade, estética e materialidade. De acordo com Segawa (2010), as cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro passaram por um intenso processo de reformulações 
programáticas e pedagógicas a partir da Era Vargas. Pode-se destacar a reforma 
educacional realizada em 1931 pelo baiano Anísio Teixeira (1900-1971), no 
Departamento de Educação do Distrito Federal, inspirada na filosofia educacional do 
educador americano John Dewey (1859-1952)14. Teixeira estruturou um plano 
pedagógico que categorizou cinco tipo de escolas, resultando em 28 projetos 
elaborados até 1935, de autoria dos arquitetos Eneas Silva, Wladimir Alves de Sousa 
(1908-1994), entre outros. Os edifícios escolares eram caracterizados pela 
funcionalidade, pelo baixo custo e pela utilização da estrutura de concreto. 

 
12 Movimento cultural que contou com a participação de artistas, intelectuais que queriam romper com 
o passado e buscar uma nova identidade nacional. 
13 Warchavchik materializaria seus ideais modernos nos seus projetos residenciais construídos em São 
Paulo entre 1928 e 1931. 
14 Dewey propôs uma escola experimental baseada na democracia, tratando a escola como 
comunidade cooperativa e substituindo as preocupações estilísticas pelas sociais, mais relacionadas 
aos problemas do cotidiano (KOWALTOWSKI, 2011). 
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A Secretaria de Educação de São Paulo, a partir de 1936, estabeleceu 
novas diretrizes técnicas e funcionais para um novo modelo de prédio escolar, tais 
como a orientação do edifício, o programa mínimo de dependências e os 
acabamentos. José Maria da Silva Neves (1896-1978) foi o engenheiro-arquiteto 
responsável pela produção do novo acervo de edifícios escolares. No projeto da 
Escola Congonhas do Campo em Tatuapé-SP, o edifício foi implantado sem estar 
vinculado aos limites do terreno, organizando as salas de aulas sobre pilotis e 
deixando o térreo livre (Figura 2.3). O arquiteto defendeu a aplicação de conceitos 
mais racionais em seus projetos:  

A arquitetura é função dos processos de construção da época. O 
grande arquiteto de uma época é o seu estado social. [...] não podemos 
admitir hoje uma arquitetura que não seja racional, pois a escola deve 
aproveitar de todo o conforto das construções modernas, de 
todas as conquistas da ciência no sentido de realizar a perfeição 
sob o ponto de vista da higiene pedagógica [...] A arquitetura 
racional exige o emprego de materiais da região, atendendo as 
condições de clima, usos, costumes, etc. Obedecendo a estes 
princípios básicos, criaremos um estilo original para cada povo. Não 
deve haver temores quanto a monotonia da arquitetura. (SEGAWA, 
2010, p. 67, grifo nosso). 

Figura 2.3 – Grupo Escolar Visconde de Congonhas do Campo/SP (arq. José Maria Neves). 

 
Fonte: Segawa (2010). 

Segundo Segawa (2010), o edifício escolar mais emblemático do Brasil, 
na linguagem racionalista, foi o Instituto de Educação da Bahia (Figura 2.4), 
construído em Salvador, entre 1937 e 193915, constituindo um conjunto de edifícios 
interligados por passarelas, com a presença de quadra, piscina e áreas de recreio 
inspiradas na arquitetura de Sartoris em Elementi dell architectura funzionale (1931).         

 
15 A obra foi projetada por Alexander Buddeus, um arquiteto belga, e executada pela empresa 
dinamarquesa Christiani e Nielsen. 
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Figura 2.4 – Instituto de Educação da Bahia (1937-1939). 

 
Fonte: Segawa (2010). 

As duas visitas (1929 e 1936) ao Brasil do arquiteto franco-suíço Le 
Corbusier16, um importante agente do Modernismo europeu, contribuíram para 
difundir a modernidade arquitetônica e suas ideias inovadoras no país. Segawa (2010) 
também salienta a repercussão do Pavilhão do Brasil, na Feira de Nova York, em 
1938, e da Exposição “Brazil Buids”, lançada em 1943, na difusão da arquitetura 
moderna brasileira em outros países. Os arquitetos Lucio Costa (1902-1998), Oscar 
Niemeyer, Affonso Reidy (1909-1964), os irmãos Milton e Marcelo Roberto, dentre 
outros, por meio de seus projetos inovadores, impulsionaram o reconhecimento da 
arquitetura moderna brasileira mundialmente. Essa primeira produção foi considerada 
pela historiografia como “Escola Carioca”, nos anos de 1940 e 1950. 

Para Bastos e Zein (2015, p. 24), não havia um caminho claro e único 
que servisse de guia para a arquitetura moderna, porém as possibilidades propostas 
estavam “vagamente unidas na oposição ao academicismo ecletista na rejeição ao 
receituário fachadista baseado nas ordens clássicas [...]”. Assim, foi identificada “uma 
razoável variedade de discursos, posturas políticas, ênfases sociais e particularismos 
regionais”.  

Dentre as obras de caráter moderno de tipologia educacional, recebeu 
destaque, na publicação Brazil Builds, de 1943, a Escola Primária Raul Vidal, 

 
16 Na segunda visitade le Corbusier no Brasil, ele atua como consultor da concepção de novo edifício 
do Ministério da Educação e Saúde, o “Palácio Capanema”, cujo projeto foi conduzido pelo arquiteto 
Lúcio Costa e equipe, sendo do inaugurado em 1943, como o marco histórico da criação de uma 
arquitetura moderna de traço brasileiro, que incorporava em grande escala os cinco pontos da 
arquitetura corbusiana.   
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projetada em 1942 pelo arquiteto Álvaro Vital Brazil (1909-1997) (Figura 2.5). O 
edifício foi implantado com vista direta para a baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 
cujo volume principal repousava sobre pilotis com pé direito generoso, que servia de 
espaço de convivência para os alunos. A linguagem mantinha uma simplicidade 
visual, com as fachadas sem rebuscamento e janelas ritmadas. O conforto ambiental 
também foi uma preocupação, na medida em que as circulações ficaram posicionadas 
para o lado do sol, sendo iluminadas por janelas de tamanho reduzido. As salas de 
aula foram implantadas em posição afastada do ruído da rua.        

Figura 2.5 – Escola Primária Raul Vidal (1942). 

  
Fonte: Goodwin (1943, p. 140). 

Nessa fase, também atuou na modernização da tipologia educacional o 
arquiteto Hélio Duarte (1906-1989), que havia convivido com Anísio Teixeira em 
Salvador e conhecido a proposta pedagógica das Escolas-Parque. Duarte atuou na 
Comissão do Convênio Escolar (1948-1952), em São Paulo, adotando soluções 
arquitetônicas racionalistas, com espaços ordenados e dimensões apropriadas, além 
de valorizar uma concepção de integração da escola com a comunidade. Segawa 
(1986) destaca que, nesse período, “foram construídos ou instalados 68 prédios 
escolares, projetados por arquitetos como Eduardo Corona (1921-2001), Roberto 
Tibau (1924-2003), Oswaldo Correa Gonçalves (1917-2005), o próprio Hélio Duarte e 
o engenheiro Robert Carvalho Mange”.  

Pode-se exemplificar a Escola de Aplicação ao Ar Livre, projetada pelo 
arquiteto Roberto Tibau, em 1951, e construída no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. 
Uma das propostas inovadoras nesse projeto foi a presença de pátios intercalando as 
salas de aulas, que visavam a promover a aeração dos ambientes e evitar a 
propagação de doenças. A tipologia arquitetônica hierarquizava as funções 
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administrativas em um bloco independente e os pavilhões das salas de aula dispostos 
em quatro pavilhões paralelos. 

Os projetos do convênio levaram os conceitos da arquitetura moderna 
carioca para a arquitetura escolar em São Paulo, sendo caracterizados por maior 
flexibilidade e permeabilidade, propondo uma hierarquia de blocos, com morfologias 
diferenciadas. Destacavam-se volumes predominantemente horizontais, com 
coberturas inclinadas e/ou em “asa de borboleta”, estruturas em arcos, pilotis, quebra-
sois, rampas, fluidez de espaços e integração com a natureza. Ficaram conhecidas 
como as Escolas-Classe-Escolas-Parques, mesclando os espaços de aprendizagem 
tradicional (salas de aula) com áreas mais livres destinadas às atividades 
complementares de educação física, social, música, artística e industrial (SEGAWA, 
1986). Esses projetos apresentavam programas bastante amplos, incluindo salas de 
dança e de ginástica corretiva, consultórios médico e dentário, hortas, viveiros, 
laboratórios, museu escolar e anfiteatro (Figura 2.6). A configuração arquitetônica das 
Escolas-Classe-Escolas-Parques simbolizou um exemplo de modernidade na 
arquitetura educacional, apresentando semelhanças com os projetos das Escolas 
Industriais que serão apresentadas ainda neste capítulo. 
Figura 2.6 – À esquerda, acima e abaixo, Grupo Escolar Almirante Barroso (1949); no alto e à direita, 
Grupo Escolar de Vila Leopoldina (1949); e abaixo, Grupo Escolar de Moema (1949), todas em São 

Paulo/ SP. 

 
Fonte: Elle (2016) 
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Outra obra que expressa a modernidade arquitetônica no âmbito 
educacional, semelhante às Escolas-Parques de Duarte e que foi objeto de concurso 
público organizado pelo governo pernambucano em 1956, foi o Instituto de Educação 
de Pernambuco (IEP). O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Marcos Domingues 
e Carlos Correia Lima, propondo um conjunto composto por quatro edificações, 
apresentando corpos de diferentes geometrias, incluindo volumes horizontalizados 
com pilares na forma em “V” e outros blocos diferenciados, como o ginásio esportivo 
com cobertura parabólica. Os blocos sobre pilotis promoviam uma integração com a 
paisagem circundante do Parque 13 de Maio, onde estava implantado. Um edifício 
térreo também fazia parte da composição, abrigando atividades administrativas e 
espaços de uso comum (biblioteca, laboratórios, vestiários). 

A proposta demonstrava uma preocupação com o controle de insolação, 
destacando os extensos panos de vidro das salas de aula protegidos por brises 
horizontais ou verticais, dependendo da orientação solar (Figura 2.7). O projeto 
original previa um quinto volume em forma de leque destinado a um auditório, porém 
nunca foi construído (LOUREIRO; AMORIM, 2002). 

Figura 2.7 – Bloco pedagógico do Instituto de Educação de Pernambuco (IEP). 

  
Fonte: Costa (2008). 
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Também vale ressaltar a arquitetura escolar desenvolvida pelo arquiteto 
Vilanova Artigas, produzindo, nesse período, a reforma de uma Escola de Ensino 
Secundário em São Paulo, em 1937, e, em 1950, o projeto da Casa da Criança em 
Londrina (PR), além de outras obras a serem citadas no próximo capítulo 
(MANTELLATO, 2018).  

Considerando o panorama europeu, no fim da Segunda Guerra Mundial, 
as cidades estavam destruídas, demandando a construção, a curto prazo, de muitas 
escolas e habitações. Assim, surgiram soluções rápidas, econômicas e eficientes nos 
processos construtivos, utilizando os sistemas pré-fabricados e viabilizando uma 
produção em série. Nesse contexto de inovações tecnológicas, surgiram novas 
tipologias de escolas, com alterações nos formatos das salas de aulas, cujo mobiliário 
não era mais fixo e permitia diversos layouts. Nesse período, houve a organização de 
congressos educacionais na Europa, reunindo políticos, educadores, arquitetos e 
médicos, abordando o tema das novas obras escolares, destacando-se o “Congresso 
Internacional para problemas da construção escolar”, ocorrido na Suíça, em 195317. 

O cenário brasileiro, no intervalo entre 1930 e 1960, foi de intensas 
transformações, traduzidas em conceitos e tipologias arquitetônicas, adotando 
princípios baseados no método, na razão e no uso de novas tecnologias. Esse cenário 
de modernização também foi aplicado nos projetos de tipologia escolar profissional da 
Rede Federal. 

2.3. A modernidade na arquitetura da Rede Federal de Educação Profissional 
Muitos das sedes das EAAs, na sua maioria edificações aproveitadas, 

apresentavam graves problemas de infraestrutura e organização. Alguns desses 
edifícios não tinham condições de receber reformas ou ampliações, o que demandou 
uma ação emergencial do governo federal em construir novas estruturas.  

 
17 Em 1949, na Inglaterra, Peter e Alison Smithson projetaram uma escola em Norfolk com estrutura de 
aço, enquanto Arne Jacobsen desenvolveu uma solução de iluminação zenital em uma escola em 
Copenhague (1952) (SEGRE, 2006). Na Alemanha, pode-se destacar as Escolas Profissionais de 
Kunzelsau, fruto de um concurso de 1958, destinadas a 500 alunos, e um Centro Profissional, em 
Hannover, que ofertava cursos para as indústrias gráficas, alimentícias, eletrotécnicas e metal, cuja 
estrutura foi construída entre 1950 e 1960.  
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Bruand (1981) aponta a importância dos edifícios públicos como um 
acervo de expressivo destaque na arquitetura brasileira, considerando que o sistema 
político do país sempre valorizou o fato de essas obras institucionais representarem 
um meio de promoção pessoal dos governantes. Segawa (2010) complementa que a 
implantação do movimento moderno no país obteve um evidente patrocínio 
governamental, o que resultou em um acervo predominantemente institucional, 
reforçado pelo fato de o grupo de Lucio Costa ter sido apoiado pelo presidente Getúlio 
Vargas.  

Dentro dessa perspectiva, conforme já foi discutido, no final da década 
de 1930, o governo federal decidiu investir largamente no ensino profissional público, 
visando a substituir a estrutura precária dos edifícios existentes e construindo novas 
sedes planejadas, equipadas com mobiliário e maquinários, amparados por uma nova 
Constituição e pelo apoio técnico da Divisão de Ensino Industrial. Foram assim 
instituídos, em 1937, os Liceus Industriais, que se tornaram estabelecimentos 
modelos, símbolos da modernização educacional no Estado Novo. 

A origem do termo Liceu vem do francês “lycée”, por sua vez, do latim 
“lyceum” e este, do grego, “lykeion”. O termo passou a ser usado na língua portuguesa 
no século XVI e no conceito moderno francês a partir de 1807 (CYBERDUVIDAS, 
2004). O lykeion tratava-se de uma escola filosófica criada por Aristóteles, em 336 
a.C., que ressaltava o estudo de ciências naturais, sendo antagônica à Academia 
Platônica. O Liceu tornou-se um modelo de ensino geralmente correspondente ao 
ensino secundário ou profissionalizante. 

De acordo com Frago e Escolano (2001, p. 26), “o espaço escolar tem 
de ser analisado como um constructo cultural que expressa e reflete, para além de 
sua materialidade, determinados discursos”. Assim, os novos Liceus Industriais 
representaram o novo perfil de equipamento da educação pública profissional.  

Nessas escolas, os alunos seriam habilitados a um ofício, recebendo 
conhecimentos práticos e técnicos, conforme as especialidades mais afinadas com as 
indústrias de cada região. Também eram oferecidos os cursos de desenho, que eram 
obrigatórios para todos os alunos, e o curso primário, para os alunos que não tivessem 
concluido esse nível escolar. Os referidos cursos ofereciam as seguintes disciplinas: 
Português, Aritmética, Geometria Prática, Lições das Coisas, Desenho e Trabalhos 
Manuais, Caligrafia, Ginástica e Canto Coral, Corografia e História do Brasil, Instrução 
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moral e Cívica, Elementos de Álgebra, Noções de Trigonometria, Física e Química, 
Desenho Industrial, ornamental e de escala e tecnologia de cada ofício. As oficinas 
eram organizadas em seções de atividades correlatas, direcionadas a diversas 
categorias de profissões (CPDOC/FGV, 1941a). Os professores eram admitidos por 
meio de concurso de provas e títulos, e  seus auxiliares de ensino realizavam uma 
prova de habilidades. 

Através da Lei 378/1937, que transformou as EAAs em Liceus 
Industriais, no artigo 119, o Ministério da Educação e Saúde estabeleceu uma dotação 
orçamentária exclusiva para a construção dos Liceus Industriais no exercício de 1937. 

Fica o Poder Executivo autorizado a despender, no exercício de 1937, 
por conta da dotação [...] do orçamento do Ministério da Educação e 
Saúde: [...]; c) com as despesas de organização dos projetos e com as 
obras para a remodelação das escolas profissionais, ora mantidas pela 
União, inclusive a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, 
a importância de 8.000:000$000; [...]. (BRASIL, 1937, p. 1211 apud 
KUNZE, 2006, p. 76). 

Capanema posteriormente registrou que a dotação orçamentária de 
8.000 contos para viabilizar o pagamento dos gastos das obras dos Liceus no 
exercício de 1937 não seria suficiente, então seria essencial ampliar a dotação de 
recursos, utilizando uma verba que seria destinada à construção futura de outros 
Liceus Industriais, que, na sequência do planejamento federal, seriam os de Fortaleza 
e Belo Horizonte (CPDOC/FGV, 1940h). 

 A construção desses Liceus foi realizada em parceria com os estados 
beneficiados, os quais disponibilizaram terrenos com boa localização, topografia e 
dimensões adequadas ao porte das novas escolas. A organização administrativa e o 
regime pedagógico eram semelhantes para todos, considerando o regime de 
externato e internato para 100 alunos, para os que não morassem na localidade.  

Frago e Escolano (2001) afirmam, nesse sentido, que o espaço 
educacional constitui um programa invisível e silencioso, que assume importantes 
funções culturais e pedagógicas na vida da sociedade. Moniz (2007), por sua vez, 
destaca que, na arquitetura escolar dos Liceus portugueses, o programa funcional era 
ancorado em exigências pedagógicas, higienistas e construtivas, implementando uma 
cultura racionalista moderna no país. Essas premissas também fizeram parte do plano 
de modernização dos Liceus Industriais elaborado pela Divisão de Ensino Industrial e 
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chefiada por Francisco Montojos. O novo programa de necessidades foi assim 
padronizado para todos os projetos, agregando mais qualidade ao espaço 
pedagógico.  

Os Liceus receberam praticamente as mesmas oficinas, onde todos 
ofertavam os cursos de trabalhos de madeira, trabalhos de metal, e já outras seções, 
como feitura de calçados, feitura de vestuário, artes gráficas e arte decorativa, eram 
disponibilizadas conforme a vocação de cada região. Também funcionavam, em cada 
Liceu, dois cursos noturnos de aperfeiçoamento, primário e de desenho, com o 
objetivo de ministrar conhecimentos que fossem úteis ao exercício de seus oficios. 
Assim, ficou estabelecido o seguinte programa funcional para essas escolas: 

Os Novos liceus serão do mesmo padrão, com as respectivas 
dependências: vestíbulo e hall dos alunos, administração(diretoria, 
secretaria, arquivo, portaria e inspetoria), salas de aulas, oficinas, salas 
de desenho, gabinete médico e dentário com sala de espera, gabinete 
de física, quimica e história natural, museu tecnológico, sala dos 
professores, arrecadação, depósito de artefatos e almoxarifado, 
auditório( plateia, balcão, palco e depósito) refeitório,( copa, cozinha e 
despensa), biblioteca(depósito de livros e sala leitura), dormitório, 
enfermaria, quarto de vigilante, campo de desportes, corredores e 
galerias de circulação, instalações sanitárias, residencia do diretor e do 
porteiro. (CPDOC/FGV, 1940h, p. 72/503). 

Sob outro viés, algumas dependências não existiam no período das 
EAAs, pois, diante de suas limitações, essas escolas costumavam disponibilizar 
somente salas administrativas (gabinete diretor, secretaria e arquivo), salas de aulas 
para desenho e curso primário e as oficinas. Ainda existiam outros recintos, como o 
gabinete médico e dentário; gabinete de física, química e história natural e museu 
tecnológico, que eram recomendados a compor o programa das EAAs, porém nem 
todas conseguiram incluir esses espaços diante dos terrenos de dimensões limitadas. 
Além disso, a biblioteca, o auditório e o refeitório foram implantados geralmente em 
ampliações das EAAs ou em alguns edifícios projetados antes da fase dos Liceus, 
como foram os casos das EAAs do Pará, do Paraná e de Pernambuco.  

Dando continuidade ao plano de implantação dos novos Liceus 
Industriais, o Ministério da Educação solicitou que fosse realizado um levantamento 
sobre as condições físicas das unidades educacionais, resultando no planejamento 
de um primeiro grupo de edifícios a serem implantados em diversas regiões do país. 
Nessa época, estava instituída por lei a previsão de concursos de arquitetura para a 
realização de projetos de edifícios públicos, visando a imprimir um caráter democrático 
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nos processos de planejamento das obras. O ideal era que todos os profissionais 
tivessem acesso a essas oportunidades, porém essa condição nem sempre foi 
atendida18. Sobre isso, Bruand assinala que 

a maior parte das obras da nova arquitetura brasileira são edifícios 
públicos cujo arquiteto foi escolhido diretamente, em detrimento das 
disposições legais, ao mesmo tempo em que os juris dos concursos 
realizados não raro premiaram soluções medíocres. Tal situação não 
estava isenta de riscos, já que abria caminho para a arbitrariedade e 
nem todos os políticos eram tão esclarecidos, em matéria de 
arquitetura, quanto Gustavo Capanema e Juscelino Kubitschek. 
(BRUAND, 1981, p. 28). 

Corroborando essa afirmação, nesse período, o governo federal 
costumava solicitar a algumas instituições ou conselhos a indicação de arquitetos para 
elaborar obras de maior complexidade. Assim, o Ministro Gustavo Capanema 
contratou  um arquiteto já experiente em obras institucionais, Carlos Henrique de 
Oliveira Porto (1905-1981), para elaborar os projetos de arquitetura dos Liceus 
Industriais localizados no Distrito Federal, em Manaus (AM), em São Luís (MA), em 
Vitória (ES), em Pelotas (RS) e em Goiânia (GO). O arquiteto desenvolveu essas 
propostas a partir de 1936, adotando, em seus projetos, as exigências programáticas 
estabelecidas pela Divisão de Ensino Industrial, associada ao espírito de modernidade 
almejado pela gestão da Era Vargas.  

Sobre esse momento histórico de renovação do patrimônio escolar da 
Rede Federal de ensino profissional, o Jornal do Commercio da época registrou uma 
publicação, em fevereiro de 1938, que ressaltou a importância da construção desses 
edifícios. 

“A construcção de cada um desses Lyceus, ficará em média em 2.500 
contos, tendo cada qual officinas para todos os officios e ramos de 
actividade profissional. Nas capitaes dos demais Estados, já estão 
escolhidos os terrenos, após inspecção feita nos proprios locaes pelo 
architecto Carlos Porto, commissionado pelo Ministério da Educação 
para o fim de projectar todos os Lyceus. Estes Lyceus substituirão 
as actuaes Escolas de Aprendizes artífices em regras installadas 
precariamente e com insufficiencia de  officinas. A construção dos 
novos Lyceus, vale como um passo decisivo em prol do ensino 
profissional, que passará a dispor, garças ao governo federal e 

 
18 Moniz (2007) destaca que, na década de 1930, foi lançado pelo Governo de Portugal um concurso 
para os projetos dos Liceus de Beja, Lamego e Coimbra, definindo um programa-tipo, que estabelecia 
uma setorização de funções semelhante aos Liceus Industriais no Brasil. O autor chega a considerar o 
edifício liceal contemplado com esse programa-tipo como uma “Máquina de ensinar”. 
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estabelecimentos modelares em todos os Estados” (Jornal do 
Commercio, 1938, p. 946/1151, grifo nosso). 

Essa publicação reforça a importância da padronização construtiva e da 
otimização funcional que o governo federal pretendia imprimir nos projetos dos Liceus 
Industriais. Sobre isso, a pesquisadora portuguesa Alegre (2012) afirma que o estudo 
tipológico do edifício escolar pressupõe a análise da integração e organização dos 
diferentes espaços programáticos que o compõem. Esse estudo deve considerar as 
relações entre os respectivos ambientes (unidades de uso) e entre estes e o sistema 
de distribuição e circulação, que consiste na tipologia espacial do edifício. As unidades 
de uso são os espaços destinados às atividades pedagógicas ou de apoio a estas, 
sejam salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, refeitórios, ginásios, etc. Para a autora, 
o espaço da sala de aula constituiu prioritariamente a base da concepção do edifício 
escolar até os anos 50, sendo ajustada a forma de repetição e associação do seu 
módulo nas diversas soluções arquitetônicas. Desde a década de 1950, observa-se 
uma gradual valorização das funções educativas de outros espaços presentes na 
escola, porém a sala de aula ainda permanece sendo relevante. A escola passa a ser 
organizada por núcleos funcionais (salas de aula, auditório, área esportiva, bloco 
administrativo) que “expressam volumetricamente a sua autonomia e desenham 
limites físicos bem precisos. O átrio da escola constitui-se como um espaço comum 
de ligação entre os diferentes núcleos, com a dupla função de circulação e local de 
encontro” (ALEGRE, 2012, p. 196). Em algumas soluções, a biblioteca assume uma 
posição de destaque. 

As composições arquitetônicas dos projetos dos Liceus Industriais 
representaram uma “tipologia escolar” própria, dinamizada nas variações de suas 
combinações formais, em função da geometria de terrenos, topografias e de outras 
especificidades. Esse conjunto de edifícios absorve as transições verificadas na 
tipologia escolar e expressas na coexistência de pátios e de estruturas de pavilhões, 
estas últimas como uma tendência proposta pelo Movimento Moderno. As soluções 
adotadas possuíam, em sua essência, similaridades tipológicas, tanto formais como 
funcionais, que podem ser compreendidas com base nos estudos de Argan (1992, p. 
269-270) sobre a tipologia na arquitetura, em que  afirma que “a criação de um ‘tipo’ 
depende da existência de uma série de construções que tenham entre si uma evidente 
analogia formal e funcional”  e que “no processo de comparação e justaposição de 
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formas individuais para determinar o ‘tipo’, são eliminadas as caracteristicas 
particulares de cada prédio, permanecendo  apenas aquelas que são comuns a todas 
as unidades da série”. 

Nesse contexto, a fim de divulgar a modernização da arquitetura dos 
Liceus Industriais e outras ações já realizadas durante os oito anos do governo 
Vargas, foi organizada uma exposição universal. Esse padrão de evento ficou bem 
famoso no decorrer do século XIX e acontecia em diversos países. Quando eram 
organizadas pelos próprios governantes, buscavam apresentar seus planos de 
governo, fazendo uma forte divulgação de suas ideologias e conceitos. Assim, foi 
inaugurada, em dezembro de 1938, a Exposição Nacional do Estado Novo, que 
apresentou para a sociedade as realizações do governo Vargas nas áreas 
econômicas, culturais, educacionais e de saúde, consistindo em uma forma de fazer 
propaganda política (Figura 2.8). Um dos estandes que mereceu destaque foi o do 
Ensino Profissional, que reunia objetos e equipamentos utilizados nos ambientes 
pedagógicos, além de fotos dos alunos em momentos de aprendizagem. Muitos 
projetos arquitetônicos estavam expostos, através de desenhos e maquetes, dentre 
elas, a do edifício do Ministério da Educação e outras das novas escolas industriais 
que estavam em andamento, com destaque para a maquete do novo Liceu do Distrito 
Federal. 

Figura 2.8 – Estande do Ensino Profissional na Exposição do Estado Novo (1938). 

 
Fonte: FGV CPDOC (1939). 

No catálogo produzido para a Exposição Nacional, foi incluída uma 
apresentação de todas as áreas de atuação do Ministério da Educação e, dentre elas, 
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estava a educação profissional. O texto informava sobre a condição de infraestrutura 
das escolas existentes e sobre o processo de construção das novas unidades naquele 
momento. 

O Ministério tem 20 escolas profissionais, uma em cada Estado e uma 
no Distrito Federal, com exceção do Rio Grande do Sul. As escolas 
atuais não são consideradas boas pelas autoridades do Ministério. 
Resolveram então abandonar as existentes e construir novas. Já 
iniciaram a construção no Distrito Federal. Em Manaus, S. Luis e 
Vitória, construindo para substituí-las , novas escolas, cujas maquetes 
foram expostas no stand do Ministério da Educação, na Exposição do 
Estado Novo. Em Pelotas, Rio Grande do Sul, levanta-se neste 
momento uma enorme escola profissional, dotada dos melhores 
recursos. Nenhuma dessas escolas ficará em menos de 4.000 
contos. O Liceu Industrial do Distrito Federal, em construção já 
adiantada, vai custar 10.000 contos. A qualidade do ensino, apesar da 
deficiência de instalações atuais, manifesta-se pelos excelentes 
resultados obtidos com o trabalho dos alunos. (O NOVO BRASIL, 
1939, p. 23-24, grifo nosso). 

Por meio desse registro, percebe-se que o orçamento dos Liceus estava 
maior que o publicado em nota do Jornal do Comércio. Provavelmente, esse valor já 
deveria estar atualizado, podendo também incluir os custos com maquinários e 
mobiliário. Com relação ao último comentário de excelentes resultados dos alunos, 
talvez essa realidade não fosse tão positiva de forma generalizada no país, pois 
Cunha (2000, p. 109) registrou dados ainda não muito promissores no período da Era 
Vargas.  

O autor informa também que a média nacional de taxa de conclusão de 
cursos das EAAs de todo o país no período de 1932 a 1937 foi de 0,7, porém os 
índices de frequência nas escolas foram mais positivos nesse recorte temporal, sendo 
superiores aos dos anos anteriores. Até a EAA do Estado de São Paulo, localizada na 
região mais industrializada do país, chegou a registrar a maior taxa de evasão em 
1937 (35,6%), não apresentando nenhum aluno concluinte naquele ano. O mesmo 
aconteceu com as escolas dos estados do Ceará e do Amazonas, no mesmo ano 
(CUNHA, 2000, p. 102).  

No próximo subcapitulo, será apresentada uma breve biografia do 
arquiteto Carlos Henrique de Oliveira Porto, autor dos seis primeiros edifícios 
construídos para sediar os Liceus Industriais, assim como serão apresentadas as 
análises da arquitetura desses respectivos equipamentos educacionais, 
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caracterizados por uma expressiva inovação na tipologia escolar do ensino 
profissional. 

2.3.1. Os Liceus Industriais de Carlos Porto 
Waisman (2013), baseada em Braudel, aponta que as durações dos 

fenômenos históricos podem ser curtas, médias ou longas, dependendo do contexto 
em que acontecem, e são interpretações passíveis de serem utilizadas no campo da 
história da arquitetura e do urbanismo. A organização em durações é um instrumento 
de reflexão, não de classificação automática, pois certas obras ou intervenções 
exigem uma leitura isolada e outra ampliada no tempo. Assim, no caso da história da 
produção de um arquiteto, que duram ciclos de dez a cinquenta anos, pode-se 
considerar de média duração. 

O acervo arquitetônico produzido pelo arquiteto Carlos Porto foi 
representado por várias obras de caráter institucional, abrangendo muito além da 
elaboração dos projetos dos primeiros Liceus Industrias. Esses últimos, por seu turno, 
influenciaram outra geração de projetos educacionais de ensino industrial. Dessa 
forma, considerou-se pertinente apresentar uma breve biografia do referido arquiteto 
para contextualizar melhor a pesquisa.  

Carlos Henrique de Oliveira Porto (1905, Bananal, SP; 1981, Brasília) 
graduou-se na Escola Nacional de Belas Artes (RJ), em 1929, com o título de 
engenheiro-arquiteto. Um dos seus primeiros trabalhos foram os projetos de 
urbanização da orla da cidade de Aracaju/SE e da orla de Vitória/ES, em 1930. Carlos 
Porto buscava inspiração nos ideais modernos do mestre franco-suíço Le Corbusier e 
admirava a capital francesa, Paris, como referência de boa arquitetura e urbanidade 
(informação verbal)19. 

Através do reconhecimento de colegas do meio profissional, chegou a 
ser indicado pelo Instituto Central de Arquitetos para o concurso de projeto da cidade 
Universitária do Rio de Janeiro, em 1935 (Figura 2.9), juntamente com os nomes de 
Fernandes Saldanha (1906-1985), Angelo Bruhns (1896-1975), Lucio Costa e Paulo 
Ferreira dos Santos (1904-1988) (CPDOC/FGV, 1935b).                       

 
19 Essas informações foram obtidas através de entrevista realizada em maio de 2020 com o filho do 
arquiteto Carlos Henrique Porto. 
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Figura 2.9 – Documento de indicação do arquiteto para projeto da Cidade Universitária do Rio de 
Janeiro. 

 
Fonte: CPDOC/FGV (1935b). 

A visibilidade dessa indicação pode ter facilitado o vínculo criado com o 
Ministério da Educação, na pessoa de Gustavo Capanema, para desenvolver as 
propostas dos primeiros Liceus Industriais. As pesquisas realizadas no Arquivo digital 
do CPDOC/FGV confirmaram a sua participação nessas obras.  

Carlos Henrique Porto Filho, filho do arquiteto, relatou mais detalhes 
sobre o método de trabalho de seu pai no desenvolvimento de seus projetos. 

Uma coisa que aprendi trabalhando com meu pai foi o trabalho intenso 
de pesquisa para elaboração de um projeto. Não bastava as 
informações encaminhadas pelo interessado. Procurava mais com 
profissionais da área do projeto a ser desenvolvido, procurava 
bibliografia que abordasse o assunto, e ainda trabalhava com 
informações oriundas de seguimentos próximos ao objeto a ser criado. 
Por exemplo: para as escolas, certamente o início seria as aspirações 
dos interessados que o contrataram; depois buscava toda uma 
bibliografia sobre o objetivo do empreendimento, inclusive legislação 
existente, posteriormente, consultava outros envolvidos na temática, 
professores, artesãos, técnicos nas diversas áreas do projeto, assim 
ele elaborava um programa que sempre surpreendia o contratante, que 
geralmente não tinha elementos para ser tão abrangente no 
destrinchar da proposta. (PORTO FILHO, 2020). 

O arquiteto desenvolveu ainda diversas obras institucionais, a maior 
parte no Rio de Janeiro e em Brasília, onde podem ser citados clubes, hospitais e 
hotéis. Em 1958, o instituto o enviou para Brasília para detalhar e construir a 
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superquadra 107 Sul, como engenheiro chefe. Em 1965, foi premiado pela obra da 
Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador.  

Os projetos de arquitetura dos primeiros Liceus Industriais elaborados 
por Carlos Porto foram planejados para ser implantados em seis cidades de regiões 
distintas do país, localizados no Distrito Federal, em Manaus (AM), em São Luís (MA), 
em Vitória (ES), em Pelotas (RS) e em Goiânia (GO). As informações técnicas desses 
edifícios foram sistematizadas de forma sucinta no Quadro 2.4, cujos dados foram 
obtidos a partir dos documentos encontrados no acervo Gustavo Capanema 
CPDOC/FGV, além de fontes primárias das instituições. 

Quadro 2.4 – Informações técnicas dos Liceus Industriais. 

Estado Cidade 
Área do 
terreno 

(m²) 
Área total 
construída 

(m²) 
Capacidade 
de alunos 

Ano do 
Projeto 

Ano de 
Inauguração 

Distrito 
Federal 

Rio de 
Janeiro 32.372 19.001 600 1936 1940 

Amazonas Manaus 25.660 5.887 400 1937 1939 
Maranhão São 

Luis 29.382 5.963 400 1937 1941 
Espirito 
Santo Vitória 20.752 6.372 400 1937 1942 

Rio Grande 
do Sul Pelotas 25.277 10.752 500 1937 1941 

Goiás Goiânia 20.700 5.368 400 1938 1941 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados do CPDOC/FGV. 

Observa-se que os terrenos apresentavam áreas bem generosas, entre 
20.000 e 32.000m². Duas destas escolas industriais se destacaram no porte da área 
construída: o Liceu do Distrito Federal e o Liceu de Pelotas, que atenderam a uma 
capacidade maior de alunos. As propostas foram elaboradas entre os anos de 1936 e 
1938, mas o início das obras acontecia conforme a disponibilidade dos recursos 
financeiros pelo governo federal, como o primeiro Liceu entregue, de Manaus, em 
1939. Vale salientar que essas unidades foram planejadas com a nomenclatura de 
“Liceus”, porém muitos deles quando, foram inaugurados, já receberam a 
denominação de Escolas Técnicas ou Escolas Industriais.  

Na sequência, será apresentado o histórico da construção dessas 
escolas, sendo realizada uma análise dos projetos e de suas tipologias arquitetônicas, 
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identificando quais foram as inovações introduzidas que expressavam a 
modernização do ensino profissional, assim como da própria arquitetura. 

2.3.1.1. Liceu Industrial do Distrito Federal (Escola Técnica Nacional) 
O Liceu do Distrito Federal localizado no Rio de Janeiro foi originado a 

partir da Escola Normal de Artes e Ofícios “Wenceslau Braz”, um estabelecimento de 
ensino técnico-industrial que foi criado em 1917. Em 1919, a escola passou para a 
administração da União, sendo considerada “a única escola pública voltada para a 
formação de docentes habilitados a lecionarem nas escolas de aprendizes artífices” 
(PASTORE; DEVONISH; CARDOSO, 2017). A escola oferecia o ensino de ofícios 
também para mulheres, tendo sido uma escola de caráter misto desde a sua fundação, 
com um alto índice de frequência escolar.  

O governo federal observou que a estrutura dessa escola não mais 
atendia às expectativas da sociedade industrial e, de acordo com Pastore, Devonish 
e Cardoso (2017), o Ministério da Educação então decidiu fechar o estabelecimento 
em 1937 e construir, no mesmo local, um Liceu Industrial, que se tornaria a Escola 
Técnica Nacional, com “a filosofia de formar artífices, mestres e técnicos para a 
industria nacional, e não mais para preparar docentes e pessoal administrativo voltado 
para o ensino industrial” (PASTORE; DEVONISH; CARDOSO, 2017, P. 15). 

O Liceu Industrial do Distrito Federal inovou no conceito da arquitetura 
escolar, imprimindo uma vigorosa plasticidade e tornando-se um marco visual na 
paisagem da região. O novo edifício foi construido no local onde funcionava a antiga 
escola, em terreno com área de 32.372m², localizado entre as ruas General 
Canabarro, Matta Machado e Av. Maracanã (CPDOC/FGV, 1937)20. 

O projeto foi concebido para atender em regime de internato e externato, 
com capacidade para 600 alunos, sendo 100 internos, onde o ensino de oficios foi 
dividido por seções: trabalhos de madeira; metal, eletrotécnica, construção civil, 

 
20 O projeto foi reconhecido pela sua linguagem moderna, sendo publicado no livro Brazil Buids: 
architecture new and old, 1652-1942, de Philip L. Goodwin, que foi exposto no MoMA - Museu de Arte 
Moderna (NY), em janeiro de 1943.     
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cerâmica e tecidos; artes gráficas; trabalhos em couro e indumentária; fundição; 
moda, economia doméstica e artes aplicadas a industria (CPDOC/FGV, 1937).  

Montaner (2012) afirma que a essência da arquitetura moderna baseia-
se numa identificação entre funcionalismo, racionalismo e precisão técnica, 
considerando a premissa de que a forma é resultado da função: o programa, os 
materiais e o contexto. Dessa forma, os conceitos do Modernismo inspiraram Carlos 
Porto a estabelecer uma organização hierárquica adequada ao programa funcional, 
no qual o conjunto arquitetônico prezava pela racionalidade, também inovando nas 
tecnologias construtivas (Figura 2.10). 

Figura 2.10 – Maquete do Liceu Industrial do Distrito Federal (RJ). 

 
Fonte: Goodwin (1943, p.142). 

O acesso principal acontecia pelo bloco de três pavimentos na Av. 
Maracanã, que abrigava salas administrativas e pedagógicas: diretoria, secretaria, 
arquivo, museu tecnológico, auditório, biblioteca, sala de professores, salas de aulas 
e laboratórios. Os espaços de uso coletivo, como o auditório e o ginásio esportivo, 
estavam próximos à entrada, assumindo um protagonismo no desenho do conjunto. 
As oficinas estavam locadas em um corpo maciço, com acessos independentes em 
cada ambiente, contando com apoio de banheiros. A solução de coberta inovava com 
o uso de sheds do tipo industriais, cuja geometria em “dente de serra” possuía 
inclinação adequada para receber a luz natural. A composição arquitetônica do edifício 
privilegiou o uso de pavilhões horizontalizados interligados entre si e associados a 
blocos de outras volumetrias (Figura 2.11). Na Figura 2.12, observam-se registros do 
período de construção do edificio, destacando aqui volumes do setor administrativo e 
o bloco de oficinas. 
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Figura 2.11 – Implantação esquemática do Liceu Industrial do Distrito Federal (RJ). 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada em croqui do CPDOC/FGV. 

Figura 2.12 – Obras de construção do Liceu Industrial do Distrito Federal (RJ). 

       
Fonte: Pastore, Devonish e Cardoso (2017)  e  Um passado vestido de futuro (2012). 

O bloco central de dois níveis, perpendicular ao pavilhão principal, 
abrigava uma área de pilotis destinada à convivência, permitindo uma permeabilidade 
visual que integrava os dois pátios da escola (Figura 2.13). No pavimento superior, 
ficavam as dependências para o internato, que incluíam dormitórios e salas de apoio. 
Os espaços de socialização, materializados nas quadras de esportes e pátios, foram 
premissas do projeto, incentivando a prática de atividades físicas e a interação dos 
alunos O pavilhão feminino abrigava no térreo refeitório, cozinha, lavanderia e 
banheiros, enquanto, no pavimento superior, ficavam as oficinas de moda, com sala 
de professores e vestiários (CPDOC/FGV, 1937). 
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Figura 2.13 – Pátio interno do Liceu Industrial do Distrito Federal (RJ). 

  
Fonte: Goodwin (1943, p. 142). 

A liguagem plástica do edifício era essencialmente moderna, 
caracterizada por formas puras e fachadas despojadas e adotando uma máxima 
eficiência e lógica espacial que parecia ter referência do conjunto arquitetônico da 
Bauhaus. O arranjo espacial da Escola Bauhaus expressava uma articulação de 
diversos blocos de forma aditiva, mantendo um rigor geométrico nas suas aberturas. 
Walter Gropius havia aplicado também esses princípios no projeto da uma escola na 
Inglaterra, School and Community College. O programa funcional do Liceu/DF 
também apresentava algumas semelhanças com a proposta da Bauhaus, pois incluía 
setores administrativos, salas de aula, salas para ensino técnico e áreas coletivas21. 

Figura 2.14 – Vista externa e interna das oficinas do Liceu Industrial do Distrito Federal (RJ). 

    
Fonte: Petrone, Devonish e Cardoso (2017). 

O projeto do Liceu (Figura 2.14) também trazia uma modernização no 
seu sistema construtivo, adotando uma modulação estrutural, usando o concreto 

 
21 Na década de 1930, foi projetado pelo arquiteto Luis Cristino da Silva em Portugal o Liceu de Beja, 
que apresentou uma configuração espacial também inspirada na concepção bauhausiana, com partido 
arquitetônico semelhante ao Liceu DF, valorizando a assimetria e articulação de diferentes volumes 
(MONIZ, 2007).  
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armado, assim como a opção de treliças de madeira nos grandes vãos, permitindo a 
flexibilidade de usos.  

A construção do edifício foi concluída em 1940, dois anos depois, foi 
denominada de Escola Técnica Nacional pelo Decreto-Lei n° 4.127/1942, passando a 
oferecer formação em dois níveis: cursos industriais básicos e cursos industriais 
técnicos. Porém, sua inauguração oficial só aconteceu em 7 de outubro de 1944, 
contando com a presença do Presidente Getúlio Vargas e do Ministro da Educação 
Gustavo Capanema (PASTORE; DEVONISH; CARDOSO, 2017). Essa escola 
representa a política centralizadora e modernizante do Estado Novo, servindo como 
uma espécie de projeto-modelo, um protótipo a ser reproduzido em outros estados do 
imenso Brasil. 

2.3.1.2. Liceu Industrial de Manaus 
O Liceu Industrial de Manaus iniciou suas atividades como Escola de 

Aprendizes Artífices do Amazonas, em 1910. Durante quase três décadas, ocupou 
edifícios existentes que não apresentavam condições satisfatórias para o uso 
educacional (FONSECA, 1986d). Em 1937, a instituição se tornou um Liceu Industrial 
e o governo priorizou a construção de uma sede planejada, buscando otimizar a 
capacitação dos trabalhadores das indústrias na região Norte do país. O anteprojeto 
de arquitetura do Liceu Industrial de Manaus foi entregue em abril de 1937 para o 
Ministério da Educação, atendendo às exigências programáticas (Figura 2.15). 

O terreno de 25.660m² foi doado pelo interventor federal de Manaus, 
Álvaro Maia, e, no dia 07 de dezembro de 1937, foi lançada a pedra fundamental do 
início da construção do edifício, a ser executada pela empresa Leão, Ribeiro & Cia 
Ltda, sediada no Rio de Janeiro (CPDOC/FGV, 1938a). No dia dessa solenidade, o 
Jornal do Comércio publicou uma notícia informando que a obra estava “moldada de 
acordo com as mais rigorosas exigências da engenharia moderna, obedecendo às 
normas da arquitetura pedagógica” e “será, no gênero, o primeiro do Brasil, 
pertencendo à série A do plano referente a esses educandos” (JORNAL DO 
COMÉRCIO, 1937 apud SILVA; MIKI, 2019). 
  



236  

Figura 2.15 – Desenho em perspectiva do Liceu Industrial de Manaus. 

 
Fonte: FGV CPDOC (1945a) 

O Liceu estava situado entre a Av. Sete de Setembro e as ruas Duque 
de Caxias, Ajuricaba e Visconde Porto Alegre, e sua modernidade já se evidenciada 
na implantação geral do projeto configurada em sistema pavilhonar de expressiva 
horizontalidade, com lâminas articuladas ortogonalmente. O bloco principal estava 
voltado para a Av. Sete de Setembro, abrigando os setores administrativos (diretoria, 
secretaria, arquivo, portaria, inspetoria); gabinete médico e dentário; gabinetes para 
Física/Química/História Natural; museu tecnológico; sala para docentes; arrecadação; 
depósito de artefatos; almoxarifado; banheiros e salas de aula. No pavilhão 
perpendicular, estavam instalados biblioteca; refeitório; cozinha com copa e dispensa; 
dormitório; enfermaria; banheiros e depósitos (CPDOC/FGV, 1940i). No encontro 
desses blocos, situava-se o auditório, que marcava a perspectiva da esquina, 
apresentando um acesso independente (Figura 2.16). 

Figura 2.16 – Implantação esquemática do Liceu Industrial de Manaus. 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada em croqui do CPDOC/FGV. 
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O setor das oficinas situava-se na lateral leste do terreno e 
disponibilizava área para expansões futuras. Estava distribuído em quatro corpos 
retangulares, subdivididos em oito espaços com acessos independentes e respectivos 
banheiros. O pé-direito era generoso, com janelas altas para facilitar a exaustão do 
calor. A solução de coberta era diferente da escola do Distrito Federal, pois adotava a 
telha francesa com inclinação mais acentuada e beirais sacados. 

A solução projetual utilizou os mesmos padrões de blocos e configurou 
um pátio central, como um elemento unificador do conjunto. Percebe-se uma evidente 
articulação entre os espaços interiores e os espaços exteriores, através da passarela 
com pilotis, que liberava visão das áreas de convivência e promovia o acesso a todos 
os setores. A linguagem plástica é similar ao Liceu do Distrito Federal, adotando o 
mesmo padrão de gabarito, no qual o volume do auditório surge como contraponto à 
escala do conjunto. A fachada com janelas ritmadas, a presença de marquises e as 
circulações cobertas com pilotis evidenciam a inspiração em preceitos modernos 
(Figura 2.17). A inovação também estava presente na estrutura de concreto armado, 
aplicada no auditório e oficinas. 

Figura 2.17 – Liceu Industrial de Manaus/AM (1941). 

  
Fonte: Souza (2002). 

A obra do edifício foi entregue para o governo federal em 7 de agosto de 
1939, ao Dr. Paulo Sarmento, diretor do estabelecimento, possuindo capacidade para 
receber 400 alunos (SILVA; MIKI, 2019). A modernidade arquitetônica desse 
complexo revela que há uma adaptação às especificidades e aos recursos materiais 
e humanos disponíveis. 
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2.3.1.3. Liceu Industrial de São Luís 
O Liceu de São Luís iniciou seu funcionamento como Escola de 

Aprendizes Artífices do Maranhão, em janeiro de 1910, ocupando um edifício datado 
de 1713. A escola não possuía estrutura física adequada à função educacional, por 
isso necessitou receber reformas e adaptações até 1930 (FONSECA, 1986d). Assim, 
o Ministério da Educação priorizou a construção de uma nova sede, procurando 
atender a uma maior capacidade de alunos e contribuir para aprimorar a formação 
dos trabalhadores da região Nordeste. 

O projeto arquitetônico foi elaborado em 1936, e a obra iniciou em 1937, 
com área construída de 5.963m², sendo implantada em terreno de 29.380m², 
localizado entre a estrada do Sabino e Avenida João Pessoa, em uma região não 
densamente habitada (CPDOC/FGV, 1940j). A implantação dos blocos foi disposta 
em posição diagonal aos limites das vias, em uma composição assimétrica, propondo 
um sistema de pavilhões articulados ortogonalmente, distribuídos no terreno de forma 
equilibrada, visando a propiciar uma boa ventilação e iluminação natural, além de 
permitir futuras expansões (Figura 2.18). 

Figura 2.18 – Maquete do Liceu Industrial de São Luís/MA.

 
Fonte: FGV CPDOC (1945b). 

Os corpos horizontalizados ligados ortogonalmente e a manutenção do 
mesmo programa funcional da Escola de São Luís expressam a tipologia arquitetônica 
das escolas projetadas por Porto, uma vez que essas soluções eram recorrentes e se 
repetiam em outros projetos. 
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O bloco administrativo estava direcionado para o leste, disposto em dois 
pavimentos, com acesso para a Avenida João Pessoa. O pavimento térreo abrigava 
o hall, a portaria, a diretoria, a sala de espera, a secretaria, o arquivo, a inspetoria, a 
sala de docentes, o museu tecnológico, a biblioteca e o auditório. No pavimento 
superior, estavam o dormitório, a enfermaria e as instalações sanitárias. O edifício se 
prolongava em forma de “L”, e nessa ala térrea ficavam os gabinetes médico e 
dentário; o refeitório com cozinha, a despensa e a copa; a arrecadação; o depósito e 
o almoxarifado (Figura 2.19). Na ala superior, havia uma sala de desenho; três salas 
de aula, além dos laboratórios para Físico-Química e História Natural (CPDOC/FGV, 
1940j).   

Figura 2.19 – Implantação esquemática do Liceu Industrial de São Luís/MA. 

 
     Fonte: Elaborada pela autora baseada em croqui do CPDOC/FGV. 

A estrutura do edifício proposta em concreto armado viabilizava amplos 
espaços internos, como no caso das oficinas. Estas estavam instaladas em dois 
pavilhões, divididos cada um em quatro ambientes, com os respectivos banheiros. 
Possuíam janelas em alturas elevadas, visando a propiciar exaustão do calor e a 
solução da cobertura era igual à do Liceu de Manaus, em telha francesa. Mais ao 
norte do terreno, estavam situadas a casa do diretor e a casa do zelador, que seriam 
unidades sempre comuns aos programas dos Liceus Industriais (CPDOC/FGV, 
1940j).   



240  

O conjunto expressava uma evidente racionalidade associada à 
linguagem arquitetônica da “modernidade pragmática” (SEGAWA, 2010), cujo partido 
arquitetônico valorizava a eficiência construtiva e a economia. As fachadas 
expressavam a simplificação das formas, apresentando superfícies com janelas 
alinhadas e ritmadas conforme a respectiva modulação estrutural. As circulações 
horizontais e verticais promoviam a interligação de todos os blocos e pavimentos, 
otimizando os fluxos necessários para garantir acesso a todas as partes do projeto, 
além de permitir uma interação visual com as áreas livres (Figura 2.20). 

Figura 2.20 – Vistas externa e interna da Escola Industrial do Maranhão. 

 
Fonte: IFMA, 2015. 

O Liceu Industrial do Maranhão foi inaugurado em 1941, sendo precursor 
no Nordeste na concepção de um edifício planejado para contemplar o ensino 
profissional, apresentando uma adequada relação entre construção e terreno. O 
resultado harmonioso surge a partir de sua unidade no tratamento formal, que trazia 
aspectos inovadores e modernizantes no seu programa funcional e sistema 
construtivo. 

2.3.1.4. Liceu Industrial de Vitória 
O Liceu Industrial de Vitória foi inaugurado como Escola Aprendizes 

Artífices do Espírito Santo, em fevereiro de 1910, em um imóvel residencial alugado 
pelo governo estadual. No ano de 1917, a instituição foi transferida para outro prédio 
na mesma região. Porém, ambos não foram projetados para o uso educacional 
(FONSECA, 1986e). A EAA de Vitória funcionou ainda por muito tempo na mesma 
sede com instalações precárias. A União buscou então modernizar suas instalações 
para atender as indústrias da região Sudeste e incluiu-a na prioridade de construções 
dos novos Liceus. 
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O governador, João Punaro Bley, publicou a Lei 189, de 31/12/1936, 
autorizando a doação do terreno destinado à construção do edifício para o Liceu 
Industrial de Vitória. O lote estava localizado no cruzamento da Rua Alberto Torres 
com a Avenida Vitória, no bairro de Jucutuquara, e recebeu intervenções de aterro e 
drenagem realizadas pelo governo estadual. A nova sede iria contribuir para a 
urbanização daquela região, com investimento previsto de mais de dois milhões de 
cruzeiros. Os cursos oferecidos eram de Alfaiataria, Artes de Couro, Marcenaria, 
Serralheria, Mecânica de Máquinas e Tipografia e Encadernação (SUETH et al., 
2009)22. 

O projeto arquitetônico do Liceu de Vitória foi elaborado em 1937, 
mantendo o mesmo padrão tipológico e programático dos outros Liceus em 
andamento e projetados por Carlos Porto. Em 1937, a empresa B. Dutra & Cia. Ltda 
iniciou a execução da obra, com área construída de 6.372m², implantada em terreno 
de 20.752m², conforme indicado na placa de obra da Figura 2.21. O regime da escola 
era igual ao das outras escolas, incluindo internato e externato, com capacidade para 
400 alunos (CPDOC/FGV, 1940k).  

Figura 2.21 – Obras de construção e edifício em funcionamento da Escola Industrial de Vitória/ES. 

   
Fonte: FGV CPDOC (1945c) 

A implantação dos blocos era semelhante à do Liceu de Manaus e de 
São Luís, evidenciando uma assimetria, onde o acesso principal acontecia pelo bloco 
administrativo e o volume do auditório ficava situado na extremidade dessa lâmina. O 
projeto arquitetônico recorreu a mesma padronização de formas, dispondo os 

 
22 Esta mesma condição de implantar escolas em zonas de expansão da cidade havia acontecido com 
os Liceus portugueses construídos no início do século XX, como o caso dos Liceus de Camões, Liceu 
Pedro Nunes e Liceu Maria Amália (MONIZ, 2007). 
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pavilhões das oficinas sequenciados mais ao fundo, articulados com o bloco dos 
dormitórios, que servia de circulação no eixo do terreno (Figura 2.22). 

O bloco principal abrigava as funções administrativas, com acesso 
voltado para a Avenida Vitória. Sueth et al. (2009) descrevem o programa de 
necessidades do edifício: o pavimento térreo era composto de hall, diretoria, 
secretaria, gabinetes médico e dentário, inspetoria, gabinetes de física, química e 
história natural, sala de desenho, museu tecnológico e auditório na extremidade com 
área de 300m². No andar superior, estavam instaladas seis salas de aula e uma 
biblioteca, salas de desenho e banheiros. 

Figura 2.22 – Implantação esquemática do Liceu de Vitória/ES. 

 
Fontes: Desenho elaborado pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV. 

O bloco situado no eixo do terreno servia de circulação para acessar as 
oficinas, abrigando também área para convivência, refeitório, cozinha e banheiros. No 
segundo pavimento, estavam os dormitórios e a enfermaria. O setor de oficinas era 
composto por três pavilhões, contendo nove salas distintas e respectivos banheiros. 
Apresentava também um sistema construtivo semelhante aos outros liceus. Na lateral 
oeste, ficavam as casas do diretor e do zelador.  
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Na Figura 2.23, observam-se alguns ambientes internos da Escola 
Industrial de Vitória, mostrando: o espaço do dormitório, destinado aos alunos 
internos, cuja área, apesar de ser bem extensa, era ocupada em sua quase totalidade; 
uma sala de aula de desenho e um dos pavilhões das oficinas práticas, com altura e 
vãos generosos. Todos esses espaços eram contemplados com muitas janelas, 
permitindo uma boa iluminação e ventilação natural.  

Figura 2.23 – Ambientes internos (dormitório, sala de aula e oficina) da Escola Industrial de 
Vitória/ES. 

  

 
Fonte: FGV CPDOC (1945c)  

  Para interligar o bloco principal com os pavilhões das oficinas, não 
foram utilizadas passarelas, mas sim a inserção de um bloco-eixo sobre pilotis. Essa 
configuração gerou dois vazios, sendo um a leste, destinado ao campo de esportes, 
e o outro pátio mais utilizado para os eventos e convivência de recreio. A solução 
compositiva do Liceu Industrial de Vitória manteve um traçado semelhante ao dos 
outros projetos: blocos com expressiva horizontalidade, articulados com volumes de 
forma mais quadrangular (auditório) e pavilhões de oficinas com coberta aparente 
(Figura 2.24). A linguagem do edifício mantinha o visual despojado, repetia o mesmo 
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jogo de cheio e vazios, a padronização de esquadrias e detalhes de fachada, como 
as marquises de acesso. Na Figura 2.25, observa-se a articulação entre dois blocos 
de plasticidades diferenciadas, sendo um deles um corpo prismático sobre pilotis, que 
se articula ortogonalmente ao pavilhão das oficinas, cuja cobertura é configurada por 
duas águas bem inclinadas. 

Figura 2.24 – Vista Aérea da Escola Industrial de Vitória/ES. 

 Fonte: ESCOLA (19--). 

Figura 2.25 – Vista do pátio interno adjacente às oficinas da Escola Industrial de Vitória/ES. 

 
Fonte: Sueth et al. (2009). 

O Liceu Industrial foi inaugurado em 11 de dezembro de 1942, fato de 
grande importância para a cidade, noticiado na primeira página do jornal local A 
Gazeta.  Estiveram presentes no evento várias autoridades, entre as quais estava o 
major João Punaro Bley e o Ministro Dr. Francisco Montojos, representando o Ministro 
Capanema. Nesse mesmo ano, a escola recebeu a nova denominação de Escola 
Industrial Técnica de Vitória (SUETH et al., 2009). 

A construção de uma nova sede para o Liceu Industrial de Vitória foi 
símbolo de modernização da estrutura física da instituição, da qualificação do ensino 
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industrial e da ampliação da capacidade de atendimento de alunos, além de ter 
contribuído como vetor de expansão da cidade para a região onde estava implantada. 

2.3.1.5. Liceu Industrial de Goiânia 
O Liceu Industrial de Goiânia foi inicialmente intitulado como Escola de 

Aprendizes Artífices de Goiás, em janeiro de 1910. A escola foi implantada em edifício 
de uso residencial, localizado na antiga capital do estado, Vila Boa, atual cidade de 
Goiás (FONSECA, 1986e). A escola sofreu com a precariedade em suas instalações 
físicas por muitos anos até ser transferida para a sede planejada. Considerando a 
construção de uma nova capital para o estado de Goiás, o governo federal decidiu 
contemplar a cidade de Goiânia com um novo Liceu Industrial, símbolo de inovação 
na arquitetura escolar profissional, e também atender às demandas das indústrias da 
região Centro-Oeste23. 

O projeto arquitetônico do Liceu de Goiânia foi elaborado em 1938, 
atendendo ao mesmo programa funcional e às características construtivas dos outros 
Liceus (Figura 2.26). 

Figura 2.26 – Maquete do Liceu Industrial de Goiânia/GO. 

 
Fonte: FGV CPDOC (1945d). 

Em 1939, a execução da obra foi iniciada pela Empresa de Construções 
Gerais Ltda, com área construída de 5.368m², implantada em terreno de 20.700 m². 

 
23 Após realizar pesquisa minuciosa no acervo Gustavo Capanema do CPDOC/FGV, não foi localizado 
um registro oficial de a autoria do Liceu Industrial de Goiânia ser do arquiteto Carlos Henrique Porto. 
Porém, como a linguagem plástica do edifício é bem semelhante à dos outros cinco liceus planejados 
dentro do mesmo período, presume-se que ele também tenha elaborado esse projeto. 
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O regime da escola atenderia alunos de internato e externato, com capacidade para 
400 alunos. O terreno estava situado em uma quadra na confluência das Ruas 75 com 
Rua 62, limitado também pelas Rua 79 e Rua 66 (CPDOC/FGV, 1940l).  

Os blocos protagonistas do conjunto se destacavam pela predominância 
da horizontalidade e estavam implantados alinhados às Ruas 75 e 62, promovendo 
uma relação mais próxima com o entorno. O acesso principal estava inserido no bloco 
administrativo voltado para a Rua 75. A volumetria do auditório repetia a mesma 
configuração utilizada nos outros Liceus, estando situado próximo ao acesso principal. 
O conjunto arquitetônico expressava uma composição ortogonal e assimétrica, na 
qual uma passarela central fazia a ligação do pavilhão administrativo ao setor das 
oficinas, separando as duas áreas livres do projeto (Figura 2.27). 

Figura 2.27 – Implantação esquemática do Liceu Industrial de Goiânia/GO. 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV  

O bloco administrativo de dois pavimentos abrigava: portaria, diretoria, 
secretaria, arquivo, inspetoria; sala de docentes, museu tecnológico, biblioteca, sete 
salas de aula, duas salas de desenho, três gabinetes de física, química e história 
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natural, gabinetes médico e dentário, banheiros e auditório. No bloco paralelo à Rua 
62, estavam instalados no térreo refeitório, cozinha, dispensa, almoxarifado, 
arrecadação e depósito de artefatos e, no pavimento superior, dormitório, enfermaria 
e banheiros. As oficinas estavam organizadas em três pavilhões prismáticos, 
abrigando doze ambientes distintos, que ofereciam condições adequadas de conforto 
ambiental para as aulas práticas (CPDOC/FGV, 1940l). 

A disposição e o arranjo dos volumes da escola traduzem uma leitura 
racionalizada, trazendo também o conceito de integração entre os diversos setores do 
complexo escolar. A definição de espaços de convivência é uma premissa norteadora 
do projeto, pois os dois vazios destinados ao campo de esportes e ao pátio de 
convivência possuem proporções similares aos liceus anteriores. A linguagem plástica 
do complexo escolar adota a mesma simplificação formal dos outros edifícios, 
expressando uma identidade comum a todos os liceus (Figuras 2.28 e 2.29).  

Figura 2.28 –Liceu Industrial de Goiânia/GO. 

    
Fonte: Acervo recebido por e-mail do IFG. 

Figura 2.29 – Pórtico de acesso do Liceu Industrial de Goiânia/GO. 

 
Fonte: Ipatrimônio (2020). 

O pórtico em linguagem Art Déco, com formas aerodinâmicas, marca o 
acesso na lateral da escola, construído especialmente para a exposição  “Batismo 
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Cultural de Goiânia”, durante a inauguração do Liceu Industrial de Goiânia, em 1942. 
Os blocos da construção original do Liceu Industrial de Goiânia foram reconhecidos 
como Patrimônio Histórico e Arquitetônico da cidade, sendo tombados a nível estadual 
através do Decreto n° 4.943, de 1998, juntamente com o perímetro do terreno. Vale 
ressaltar que o Art Déco foi adotado como a linguagem oficial das primeiras 
construções institucionais de Goiânia (IPATRIMÔNIO, 2020b). 

2.3.1.6. Liceu Industrial de Pelotas  
O Liceu Industrial de Pelotas foi posteriormente denominado de Escola 

Técnica de Pelotas (ETP) e foi sucessor da Escola de Artes e Officios, tendo sido uma 
iniciativa importante para o Rio Grande do Sul, pois não existia ainda no estado uma 
escola profissional federal desde a criação da Rede das EAAs. Esta unidade foi criada 
através do Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, pelo presidente Getúlio 
Vargas24.  

O projeto foi iniciado em 1937, e a pedra fundamental da obra foi lançada 
em abril de 1938, sendo executada pela empresa “Azevedo Moura e Gertrum”. 
Começou suas atividades já disponibilizando cursos em dois graus: industriais e 
técnicos.  Os cursos industriais oferecidos eram de: Forja; Serralheria; Fundição; 
Mecânica; Máquinas e Instalações Elétricas; Aparelhos Elétricos e 
Telecomunicações; Carpintaria e Marcenaria; Artes do Couro; Alfaiataria; Tipografia e 
Encadernação. Os cursos técnicos oferecidos eram de: máquinas e motores, 
eletrotécnica, edificações, pontes e estradas e desenho técnico (CPDOC/FGV, 
1938b).  

O edifício foi construído no mesmo terreno do Instituto Profissional 
Técnico, que funcionou até 1940 e cujo prédio fora demolido. A escola apresentava 
área construída de 10.752m², com terreno de 25.277m², ficando localizada entre a 
Praça 20 de Setembro e as ruas Baltazar Brun e Rua Lobo da Costa. O regime da 
escola contemplava o internato e externato, com capacidade para 500 alunos, 
atendendo um maior número de alunos que os liceus anteriores, além de uma maior 
diversidade de cursos. Apesar da ampla dimensão do terreno, o edifício foi implantado 

 
24 A ideia de trazer um Liceu Industrial para Pelotas foi do pelotense Luis Simões Lopes, que à época 
ocupava o cargo de presidência do DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), órgão 
responsável pelo controle de orçamento da União (MEIRELES, 2007). 
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de forma mais concentrada ao leste, constituindo um arranjo físico que permitia 
ampliações futuras (CPDOC/FGV, 1938b). 

A estratégia projetual também traduziu uma forte horizontalidade 
adotada nos blocos da fachada principal, porém trazendo um contraste de volumetrias 
e gabaritos. Entre estes dois pavilhões que possuíam quantidade de pavimentos 
diferentes, destacava-se uma torre mais elevada, com cinco pavimentos, que marcava 
uma centralidade no complexo escolar. O auditório estava instalado próximo ao 
acesso principal, posicionado na extremidade do conjunto e sendo caracterizado por 
uma volumetria igual à dos outros Liceus. O programa funcional incluía a presença de 
um ginásio coberto igual ao Liceu do Distrito Federal, instalado no centro do complexo, 
sendo um espaço que poderia adquirir múltiplas funções. O setor de oficinas ocupava 
uma área de maior proporção, sendo uma massa compacta, instalada na parte 
posterior do terreno (Figura 2.30). 

Figura 2.30 – Maquete do Liceu Industrial de Pelotas/RS. 

 
Fonte: FGV CPDOC (1945b). 

O bloco principal de dois pavimentos com acesso voltado para a Praça 
20 de Setembro abrigava no térreo diretoria, secretaria, museu tecnológico, biblioteca, 
sala de professores, gabinetes médico e dentário, duas salas de desenho e quatro 
salas de aula e banheiros. Na cobertura desse bloco, foi proposto um terraço como 
área de mirante. No corpo situado à esquerda de três pavimentos, estavam refeitório, 
copa, cozinha, inspetoria, quatro salas de aula, sala de estudos, dormitório para 100 
alunos, hall dos alunos, enfermaria e banheiros.  
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Como elemento de articulação entre o pavilhão principal e as oficinas, 
foi proposta uma galeria de dois pavimentos, sendo o térreo uma área de convivência 
e passagem e o pavimento superior, de menor extensão, abrigava os gabinetes de 
física, química e o museu de história natural. O setor de oficinas era composto por 
quatro módulos, contendo doze salas distintas, com instalações sanitárias, além de 
incluir um almoxarifado, depósito de artefatos e sala de arrecadação. Também foram 
previstas as residências do diretor e do zelador na extremidade do terreno, como itens 
obrigatórios do programa (Figura 2.31). 

Figura 2.31 – Implantação esquemática do Liceu Industrial de Pelotas/RS. 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseado em planta de acervo do IFPelotas. 

O sistema construtivo também adotava o uso do concreto armado, no 
qual, no bloco de oficinas, a solução de coberta era semelhante à do Liceu do Distrito 
Federal, recorrendo ao uso de sheds do tipo industriais no padrão dente de serra.  

A disposição e o ritmo das janelas da fachada principal sinalizam uma 
leitura mais linear, fazendo um contraponto com as “seteiras” verticais presentes no 
auditório. A adoção de zonas porosas com pilares surge em alguns pontos do projeto, 
como na marquise de acesso e na galeria de interligação com as oficinas (Figura 
2.32). As rotas de circulação conectam todos os blocos, preservando o senso de 
unidade e totalidade do conjunto. 
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Figura 2.32 – Liceu Industrial de Pelotas/RS. 

 
Fonte: Acervo recebido por e-mail do IF Pelotas. 

O Liceu de Pelotas foi concebido como um equipamento de porte maior 
para atender uma capacidade de 500 alunos, valorizando os espaços destinados à 
prática de educação física e à área destinada ao corpo de oficinas. O edifício foi 
entregue ao Ministério da Educação, representado por Francisco Montojos, em 
fevereiro de 1941, porém só seria oficialmente inaugurado em 11 de outubro de 1943, 
com a presença do presidente Getúlio Vargas. Posteriormente, o governo federal 
desapropriou uma outra área de 12.197m² para realizar ampliações necessárias 
(MEIRELES, 2007). 

Esse primeiro acervo de Liceus Industriais da Rede Federal projetado 
por Carlos Porto materializou uma política de modernização dos edifícios de ensino 
industrial, pois o arquiteto introduziu diversas inovações na implantação, na 
composição, na forma e no sistema construtivo dos edifícios, sendo o próprio arquiteto 
um agente da modernização, tanto do ensino, como da arquitetura. Dentro desse 
contexto de criação de uma identidade arquitetônica institucional, Moniz (2007, p. 65) 
cita o Estilo institucional, de Émile Vaudremer (1829-1914) , que atuou na Comissions 
des Batiments des Lycées et Colleges, cujo método projetual 

recusa a adopção de uma linguagem histórica representativa do 
Estado, apostando na articulação entre uma disposição hierarquizada 
de elementos e uma exploração formal da verdade construtiva e 
programática, qualificando estes programas como equipamentos 
sociais e não como monumentos.    

Essas características também estavam presentes nos novos edifícios 
dos Liceus Industriais, que representaram a modernidade na arquitetura escolar, 
reforçando os princípios de economia e qualidade técnica dos edifícios. O governo 
federal implantou, por meio desses equipamentos, novas diretrizes pedagógicas e 
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sistemas construtivos, que também seriam replicados nos outros projetos 
desenvolvidos ao longo das décadas de 1940 e 1950. 

2.3.2. Outras escolas industriais modernas da Rede Federal 
Frago e Escolano (2001) assinalam que as correntes arquitetônicas 

vinculadas ao modernismo arquitetônico, a partir da década de 1930, defenderam o 
lugar de destaque que a escola devia ocupar em todo o urbanismo racional. O edifício 
escolar possuía uma “força semântica através dos signos e símbolos” própria da 
arquitetura institucional, sendo também importante pela sua função pedagógica e 
social.  

Dentro desse contexto, o Ministério da Educação, representado pelo 
Ministro Gustavo Capanema, admirador dos ideais modernos, deu continuidade aos 
investimentos de reformas e novas construções para as escolas da Rede Federal, 
pois, a partir do contexto político apresentado anteriormente, observa-se que o edifício 
escolar foi valorizado como um equipamento importante para o desenvolvimento 
econômico do país.  

Conforme foi visto, foram executados, durante a década de 1930 e início 
de 1940, edifícios planejados para as escolas técnicas e industriais do Distrito Federal, 
de Manaus, de São Luís, de Vitória, de Goiânia, de Pelotas, de Recife, de Curitiba e 
de Teresina. Na tabela abaixo, estão discriminados os valores totais dos 
investimentos, incluindo os custos com as obras e com as instalações necessárias, 
conforme registros do CPDOC/FGV de 1946. 

Tabela 2.1 – Valores de obras e instalações das novas Escolas Industriais e Técnicas. 
Escolas Obras (CR$) Instalações (CR$) Total (CR$) 

Distrito Federal 10.018.463,00 10.189.765,90 20.208.228,00 
Manaus 3.520.805,00 2.497.626,80 6.018.431,80 
Teresina 1.052.704,50 533.997,00 1.588.701,50 
São Luis 2.481.180,00 2.727.972,80 5.207.972,80 
Recife 1.153.056,80 467.750,00 1.622.806,00 
Vitória 3.036.419,80 3.197.071,20 6.233.491,00 
Curitiba 626.574,80 1.747.025,00 2.370.599,80 
Goiânia 3.525.440,00 3.698.932,40 7.222.372,40 
Pelotas 3.474.637,50 4.540.313,10 8..014.950,60 
 28.889.281,40 29.601.454,20 58.487.554,80 

Fonte: CPDOC/FGV (1946). 
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Observa-se que o custo com instalações era parte considerável da 
infraestrutura das escolas, tendo superado o valor das obras construídas. Esse fato 
se justifica na especificidade de as escolas serem industriais e necessitarem de 
maquinários, ferramentas e matérias-primas adequadas ao contexto de modernização 
das indústrias. As escolas já eram planejadas com estrutura de internato, destinadas 
a atender os jovens oriundos do interior dos estados. 

Algumas Escolas Industriais que funcionavam em edifícios próprios 
receberam reformas e ampliações promovidas pelo governo federal durante a década 
de 1940, para viabilizar a instalação de internatos, como foi nos casos de Salvador, 
Belém, Natal, João Pessoa e Aracaju25. 

No início da década de 1940, o governo federal também inicia o 
planejamento das Escolas Técnicas de Belo Horizonte e São Paulo, da Escola 
Industrial de Fortaleza, da Escola Industrial de Maceió e da Escola Industrial de 
Cuiabá. A União também já havia providenciado a elaboração dos projetos de novos 
edifícios para a Escola Técnica de Campos, de Ouro Preto, e a Escola Industrial de 
Florianópolis26 (CPDOC/FGV, 1946). 

Alguns desses projetos eram elaborados pela própria equipe técnica do 
Ministério da Educação, enquanto, em outros casos específicos, eram contratados 
profissionais autônomos para a elaboração desses projetos, foram os casos da Escola 
Técnica de Belo Horizonte (1941), que foi projetada por Affonso Reidy, Oscar 
Niemeyer e Hélio Uchoa, e a Escola Industrial de São Paulo (1942), projetada pelos 
irmãos Milton e Marcelo Roberto. Também serão apresentados os projetos dessas 
escolas e das Escolas Industriais de Cuiabá e Teresina como estudos de caso, para 
verificar as semelhanças tipológicas de suas soluções arquitetônicas. 

2.3.2.1. Liceu Industrial de Belo Horizonte 
O projeto arquitetônico do novo Liceu Industrial de Belo Horizonte, assim 

como as especificações e o orçamento da obra, foi elaborado pelo escritório de Oscar 
 

25 Não foram localizados os projetos dessas reformas e ampliações dessas escolas no acervo da FGV. 
26 As escolas recebiam a denominação de Industrial ou Técnica conforme o nível hierárquico de ensino 
ministrado. Caso ofertassem somente cursos industriais do primeiro ciclo (básico), eram intituladas de 
Escolas Industriais, caso ofertassem também cursos do segundo ciclo (equivalente ao ciêntífico), 
eram denominadas Escolas Técnicas. Não foram localizados os projetos das novas escolas de 
Campos e Ouro Preto. A Escola Industrial de Florianópolis será abordada no Capítulo 3. 
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Niemeyer, Affonso Reidy e Hélio Uchoa, que eram sócios em 1940. O projeto foi 
entregue em 1941, sendo implantado em terreno de aproximadamente 30.000m², 
localizado entre as ruas Tobias Barreto e José de Alencar (CPDOC/FGV, 1943b). 

Para obter informações sobre o projeto da Escola Técnica de Belo 
Horizonte, foi realizado contato com o setor de infraestrutura do atual CEFET-MG, que 
disponibilizou algumas imagens do projeto e do edifício recém-construído. O referido 
setor informou ainda que as poucas pranchas de arquitetura originais existentes 
estavam em processo de catalogação, não tendo sido possível o envio desse acervo, 
porém confirmaram que o carimbo das pranchas estava assinado pelo arquiteto Hélio 
Uchoa. A comprovação da participação de Niemeyer e Reidy no projeto foi confirmada 
a partir de uma carta escrita por eles direcionada ao Ministro da Educação e Saúde, 
Gustavo Capanema, localizada no acervo digital do CPDOC/FGV, encaminhando a 
proposta de execução de detalhes de arquitetura do projeto já elaborado e alertando 
sobre a importância da continuidade dos serviços pelos mesmos profissionais (Figura 
2.33). 

Figura 2.33 – Carta de Affonso Reidy e Oscar Niemeyer ao Ministro da Educação (1943). 

 
Fonte: CPDOC/FGV (1943c) 

Os referidos arquitetos somaram seus talentos e experiências para 
desenvolver o projeto do Liceu Industrial de Belo Horizonte. Niemeyer estava, nessa 
época, trabalhando no projeto dos edifícios da Pampulha, a convite do prefeito de Belo 
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Horizonte, Juscelino Kubstchek, desenvolvendo pesquisas estruturais com o concreto 
armado, aplicadas em volumes inovadores propostos em ambos os projetos. Reidy 
também explorava as linhas modernas e buscava imprimir racionalidade e modulação 
estrutural em suas concepções. 

A partir da análise da maquete do projeto da escola e do anúncio de 
jornal publicado pelo Jornal “A Noite”, em 6 de Agosto de 1942, observa-se a 
introdução de volumetrias mais inovadoras para abrigar o auditório e o ginásio 
esportivo e que não tinham sido adotadas nos projetos das Escolas Industriais do 
arquiteto Carlos Porto (Figura 2.34). 

Figura 2.34 – Perspectiva da Escola Industrial de Belo Horizonte/MG e registro no jornal da época 
sobre o projeto (1942). 

 
Fonte: Acervo recebido por e-mail do CEFET MG. 

Os princípios da arquitetura moderna já estavam mais consolidados 
nessa proposta, na qual foram usados alguns dos cinco pontos da arquitetura 
moderna de Le Corbusier27, tais como o pilotis, a janela fita, a planta livre e a fachada 
livre. A solução manteve uma tipologia arquitetônica que articulava o bloco de padrão 
horizontal (função administrativa, pedagógica e apoio) com outros blocos anexos. 
Contudo, nessa proposta, as oficinas ficaram agrupadas no corpo quadrangular, 
enquanto o auditório adotou o formato trapezoidal e o ginásio foi valorizado com sua 
cobertura  em forma de abóboda.  

A estratégia do auditório com essa morfologia já havia sido adotada em 
outros projetos modernos já consagrados, como no caso do edifício do Ministério da 
Educação e Saúde (1936), projetado por Lucio Costa e equipe, assim como no 
Pavilhão do Brasil em NY (1939), projetado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer. No 

 
27  Os cinco pontos da arquitetura moderna idealizados em 1926 por Corbusier eram: pilotis, planta 
livre, fachada livre, janelas em fita e terraço jardim. Foram concretizados no projeto da Casa Villa 
Savoye em 1929. 
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projeto da escola, o auditório é proposto sobre um platô, acessado através de uma 
rampa que tinha um caráter escultórico na composição. Já o modelo curvilíneo para o 
ginásio fazia parte dos estudos estruturais que Niemeyer desenvolvia e que também 
seriam aplicados na Igreja de São Francisco de Assis, no Complexo da Pampulha, em 
Belo Horizonte. O desenho moderno desse ginásio também seria adotado nas 
escolas-parques do arquiteto Helio Duarte.  

O terreno de generosa dimensão permitiu uma implantação com maior 
liberdade, propiciando uma certa individualidade a cada bloco, que estava intercalado 
por áreas livres, que funcionavam como pátios de convivência entre os alunos. O bloco 
administrativo funcionou como uma espinha dorsal do projeto, com quatro pavimentos 
e medindo 330 metros de comprimento, tendo servido de elo de ligação entre os 
anexos, dispensando outras circulações secundárias. Nesse sentido, Ching (1998) 
destaca que a forma de uma organização linear é flexível, podendo adaptar-se mais 
facilmente à topografia do terreno, o que aconteceu nesta solução, buscando orientar 
os espaços para captar melhor a luz do sol e oferecer vistas desejadas (Figura 2.35). 

Figura 2.35 – Vista aérea da Escola Industrial de Belo Horizonte/MG (1970). 

 
Fonte: Um passado vestido de futuro (2012). 

O bloco principal assumiu o conceito moderno da “fachada livre”, 
promovendo um dinamismo de aberturas, que alternaram superfícies mais 
transparentes, com painéis envidraçados em “janela fita” e outras com pequenas 
janelas em “posições desencontradas”. Diferente das soluções concebidas por Carlos 
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Porto, nesse projeto, a esquadria é proposta como um plano contínuo de vedação na 
fachada (Figura 2.36). 

A tecnologia construtiva utilizou o concreto armado, que possibilitava a 
presença de grandes vãos, demandada por alguns espaços, como oficinas, refeitório, 
auditório, etc. O desenho traduziu uma notória inventividade plástica, mas também 
imprimiu um caráter de elegância, solidez e equilíbrio, atributos essenciais a uma obra 
educacional desse porte.  

Figura 2.36 – Escola Industrial de Belo Horizonte/MG (década de 1970). 

 
Fonte: Acervo recebido por e-mail do CEFET MG. 

O pilotis foi utilizado como uma premissa moderna, situado mais recuado 
em relação à extremidade da laje, liberando as aberturas das fachadas de forma mais 
flexível. A estrutura suspensa também liberava o pavimento térreo para a circulação 
de pessoas e permitia uma permeabilidade visual que integrava o público com o 
privado, além de criar a sensação de maior leveza ao edifício. Outro conceito moderno 
utilizado foi a planta livre, que consistia em manter a independência entre estrutura e 
vedação, possibilitando que os ambientes do edifício adotassem uma maior 
flexibilidade de uso, com alterações em suas divisões internas, como pode ser visto 
na Figura 2.37. Observa-se que o princípio do sistema módulo de Le Corbusier é 
visível nesse projeto, assim como em muitas de suas obras. 
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Figura 2.37 – Bloco principal e refeitório da Escola Industrial de Belo Horizonte/MG.  

  
Fonte: Acervo recebido por e-mail do CEFET MG. 

O início da obra aconteceu em 1943, com orçamento previsto de CR$ 
9.699.958,00, sendo a construtora contratada para executar a obra a “Alfredo Carneiro 
Santiago e Cia Ltda” (CPDOC/FGV, 1943b). O setor de infraestrutura do CEFET-MG 
informou ainda que, considerando o projeto original de Niemeyer, Reidy e Uchoa, 
foram executados apenas dois blocos, o corpo horizontal principal (administrativo e 
pedagógico) e o volume quadrado (oficinas), que foi locado na outra extremidade do 
terreno. A Escola Técnica de Belo Horizonte foi inaugurada somente em 1958, 
presumindo-se que, até o início da obra, houve novas demandas no programa de 
necessidades, o que gerou alterações no projeto executivo em relação à concepção 
inicial.  

A filiação moderna nessa escola é mais erudita, não podendo ser 
incorporada no conceito do “modernismo programático”. O projeto do Liceu de Belo 
Horizonte estava na vanguarda do que acontecia na arquitetura moderna brasileira, 
diante da inserção dos seus autores na cultura arquitetônica à época. 
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Figura 2.38 – Escola Técnica de Belo Horizonte/MG com bloco de oficinas no primeiro plano (1980). 

 
Fonte: Um passado vestido de futuro (2012). 

A Figura 2.38 mostra uma vista aérea da Escola Técnica de BH na 
década de 1980, com uma área de entorno já densamente ocupada, ressaltando neste 
ângulo o contraste volumétrico entre o bloco do oficinas e o edifício linear principal, 
que não sofreu alterações substanciais comparado ao projeto original. 

2.3.2.2. O projeto da Escola Industrial de São Paulo (não executado)  
O projeto da nova Escola Industrial de São Paulo fora encomendado pelo 

Ministério da Educação, em 1941, através do Ministro Gustavo Capanema, ao 
escritório dos arquitetos da MMM Roberto, representados pelos irmãos Marcelo e 
Milton. O escritório desses profissionais já atuava em diversos projetos arquitetônicos 
institucionais, que foram mais intensificados após a premiação dos aquitetos no 
concurso da sede da ABI, em 1935, e o do Aeroporto Santos Dumont, em 1937, ambos 
no Rio de Janeiro. 

No acervo digital do CPDOC/FGV, foram encontrados detalhes da 
contratação dos irmãos da MMM Roberto, constando que o escritório deveria elaborar 
projeto arquitetônico, especificações e orçamento da Escola Industrial de São Paulo. 
Em documento (Ata) de reunião entre os arquitetos e o Ministro Gustavo Capanema, 
foi registrado que o anteprojeto do edifício foi entregue em outubro de 1941, conforme 
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o programa estabelecido por Francisco Montojos e dados apresentados pelo Prof. 
Horácio da Silveira. Porém, a Divisão Ensino Industrial, através do engenheiro Jayme 
Ferreira Sampaio, realizou um análise na qual declara que o projeto estava 
configurado para o dobro da capacidade preestabelecida e sugeriu que os arquitetos 
adequassem o projeto. O novo prazo de entrega seria 03 de abril de 1942 
(CPDOC/FGV, 1941b). Não foram encontrados dados no acervo digital da nova 
entrega do projeto nem os referidos desenhos.   

Contudo, a maquete da nova Escola Industrial de São Paulo  foi 
publicada no livro Brazil Buids: architecture new and old, 1652-1942, de Philip L. 
Goodwin, e foi exposta no MOMA - Museu de Arte Moderna (NY), em janeiro de 1943. 
Observando as imagens dessa maquete, percebe-se que a implantação do conjunto 
estava disposta no lote em blocos de diferentes formas, cada um atendendo a uma 
função distinta, mas havendo uma interligação entre todos. Também foi proposta um 
rua interna que dividia o terreno em duas partes, viabilizando o acesso próximo de 
veículos a diversos setores. O acesso principal dos pedestres acontecia através de 
uma dupla rampa elevada que conduzia ao setor administrativo, mas também permitia 
acesso ao auditório. O setor administrativo (2 e 3) estava mais centralizado na 
configuração geral do projeto, permitindo uma otimização de deslocamentos. A partir 
desse ponto, partiam circulações destinadas aos blocos de oficinas (4), bloco de 
dormitórios (5), além do acesso ao auditório (6) e ao ginásio (7) (Figura 2.39 e 2.40).  

Figura 2.39 – Maquete da Escola Industrial de São Paulo/SP. 

 
Fonte: Goodwin (1943, p. 148). 
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Figura 2.40 – Maquete da Escola Industrial de São Paulo/SP. 

 
Fonte: Goodwin (1943, p. 148). 

Na  publicação Brazil Buids citada, o autor Goodwin (1943, p. 149) 
apresenta fotos da maquete do projeto, um corte do bloco das oficinas e uma breve 
descrição do edifício: “Em vez de concentrar as diferentes partes da escola num bloco 
macisso, os arquitetos projetaram uma construção mais baixa, dispersada 
harmonicamente e articulada de maneira que cada seção ficasse bem definida 
consoante as funções a que se destina”. No desenho do corte (Figura 2.41), estão 
definidos detalhes técnicos que demonstram a inovação profissional dos arquitetos 
que já especificavam: concreto translúcido, sistema de impermeabilização e brises 
móveis pré-moldados. 

Figura 2.41 – Corte do pavilhão de oficinas da Escola Industrial de São Paulo/SP. 

 
Fonte: Goodwin (1943, p. 149). 

A Escola Industrial de São Paulo também traduziu uma linguagem de 
modernidade, observando-se a permanência do mesmo padrão tipológico com 
hierarquia de funções, em que se utiliza de volumetrias semelhantes para cada uso 
do programa, apenas alterando as formas de conexão e a implantação no lote. A 
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proposta conciliou dinamismo e unidade de composição, que imprimiu o contraste 
entre linhas retas e suavidade de curvas aplicadas em outros elementos construtivos. 
O projeto também expressou uma plasticidade inovadora, no uso de abóbadas 
sequenciadas, além de incorporar soluções técnicas de vanguarda, como as 
observadas no corte acima, que promoveram adequadas condições de conforto 
ambiental. 

Conforme pesquisas realizadas no Centro de Memória do IFSP e junto 
a ex-alunos da escola, verificou-se que esse projeto idealizado pelos irmãos Roberto 
não foi executado e a Escola Industrial de São Paulo ficou instalada  no endereço da 
Rua General Júlio Marcondes Salgado (antiga Rua São João). Presume-se que, 
provavelmente, houve insuficiência de recursos para executar o projeto inovador dos 
irmãos da MMM Roberto. Juscelino Kubtschek, em mensagem ao Senado Federal, 
em 1956, reconheceu que a Escola Industrial de São Paulo era uma instituição 
estretégica, precisando ser ampliada a reequipada, pois  47% da produção industrial 
do Brasil provinha daquele estado. Todavia, a escola ficou sediada no mesmo 
endereço até a mudança definitiva para a localização atual, no bairro Canindé, no ano 
de 1976, cujo projeto arquitetônico foi idealizado a partir de um concurso em 1969 e 
que será estudado no próximo capítulo. 

2.3.2.3. Escola Industrial de Cuiabá  
A nova sede da Escola Industrial de Cuiabá também foi idealizada com 

o intuito de modernizar a estrutura física dessa unidade que, desde 1910, funcionava 
no mesmo endereço de forma precária. O governador do estado providenciou a 
doação de um terreno a ser desapropriado e de uma área pública adjacente ao norte 
e posteriormente precisou incluir uma via pública nessa doação. Apesar de a área do 
terreno doado de 13.923m² ser bem menor do que o governo federal necessitava, 
foram iniciados os procedimentos para a construção da nova escola (KUNZE, 2011).  

Segundo Kunze (2011), o projeto foi elaborado pela equipe de 
engenheiros da Diretoria de Ensino Industrial e da Divisão de Obras do MES, 
conforme dados registrados no carimbo da prancha ilustrada na Figura 2.42. A autora 
informa que o contrato de execução da obra foi celebrado entre a Divisão de Obras 
do MES com a Firma Industrial Construtora Ltda. em 30 de junho de 1948. No mesmo 
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ano em que foi iniciada a obra de Cuiabá, também foi iniciada a obra da Escola 
Industrial de Maceió. A autora ainda destaca uma publicação registrada pela 
Presidência da República em que “a Escola Industrial de Cuiabá tinha linhas 
modernas com capacidade para 500 alunos, apresentando área construída 
aproximada de 8.000m², estando orçada na época em CR$ 10.000.000,00”.  

Figura 2.42 – Perspectiva da Escola Industrial de Cuiabá (década de 1940). 

 
Fonte: Kunze (2011). 

O projeto cuja perspectiva está representada na Figura 2.42 trazia uma 
estrutura com semelhanças formais à outras escolas modernas da Rede Federal, 
apresentando um arranjo espacial composto pelo bloco de horizontalidade 
predominante que se articulava com blocos de outras geometrias, nos quais cada um 
tinha o seu caráter funcional, constituindo, assim, uma expressão da tipologia 
arquitetônica das escolas da rede de escolas industriais. Ainda havia a previsão de 
um campo de futebol, arquibancadas e duas quadras externas. Nessa proposta inicial, 
não foi incluído o ginásio coberto no mesmo modelo da Escola de Belo Horizonte, 
provavelmente devido à insuficiência de recursos. 

O corpo principal consistia em um paralelepípedo medindo 220 metros, 
que apresentava um recuo generoso no lote, ocupando quase toda a extensão frontal 
do terreno. Possuía três pavimentos, abrigando atividades administrativas, salas de 
aulas, laboratórios, sanitários e biblioteca. Essa proposta constituía praticamente um 
“protótipo” a ser replicado, pois já havia sido adotado na Escola Técnica de Belo 
Horizonte e seria repetido em outras escolas posteriormente. Havia um dinamismo na 
pele do edifício que alternava superfícies mais cegas com janelas, outras mais 
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permeáveis com cobogós28 e outras vazadas, evidenciado a circulação. O pilotis 
soltava a parte central edifício do lote e liberava as visuais, estando junto ao acesso 
principal destacado pela marquise. As aberturas obedeceram a um alinhamento 
rigoroso e um ritmo constante na superfície (Figuras 2.43 e 2.44).     

Figura 2.43 – Escola Industrial de Cuiabá/MT (década de 1960 (a) e década 1970(b)). 

  
Fonte: Kunze (2011) (a) e Acervo físico Memorial IFCE (b). 

Figura 2.44 – Ala direita da Escola Industrial de Cuiabá/MT (1963). 

 
Fonte: Um passado vestido de futuro (2012) 

As oficinas ficavam distribuídas em três pavilhões sequenciados e 
perpendiculares ao bloco principal, mas eram interligadas entre si por meio de 
circulações cobertas que contornavam cada volume. A configuração espacial interna 
mantinha o conceito de pé-direito duplo com a presença de janelas basculantes altas 
que viabilizavam uma melhor ventilação e iluminação dos ambientes. A cobertura 
estava distribuída em quatro águas com beirais reforçando a proteção do sol e chuva, 
além de trazer uma identidade mais regional aos edifícios (Figura 2.45). 
  

 
28 O termo cobogó surgiu em Recife na década de 1920, cujo nome foi resultado da junção da primeira 
sílaba dos sobrenomes de seus criadores, consistindo em um tipo de elemento vazado usado em 
vedações, geralmente executado em material cerâmico, cimento ou mesmo louça. 
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Figura 2.45 – Vista aérea da Escola Industrial de Cuiabá/MT e seus pavilhões de oficinas. 

  
Fonte: Kunze (2011). 

O complexo escolar foi entregue em 1958, após dez anos do início do 
planejamento da obra, tendo sido executados inicialmente o bloco 
administrativo/pedagógico e as oficinas anexas, com o mesmo desenho e a 
implantação do projeto original. Foram suprimidas as arquibancadas, as quadras 
descobertas e o auditório previsto na frente do lote, que foram construídos nos anos 
seguintes. Posteriormente, a escola foi contemplada com mais oficinas, com a 
construção do ginásio de esporte coberto, além da implementação de um consultório 
médico-odontológico, melhorando a infraestrutura da instituição (Figura 2.46). 

Figura 2.46 – Ginásio de Esportes Coberto da Escola Industrial de Cuiabá/MT. 

 
Fonte: Barros (2018). 

A Escola Industrial de Cuiabá foi implantada não muito distante do centro 
da cidade, em uma região ainda pouco adensada, porém sendo um polo de atração 
para a urbanização daquela área. O processo de construção foi longo e complexo, 
pois envolveu desapropriações de terrenos privados, além da necessidade de 
incorporar via pública ao lote. A nova sede da instituição representou um avanço na 
modernização do ensino público profissional da região Centro-Oeste, que há bastante 
tempo esperava por uma estrutura adequada ao seu funcionamento (KUNZE, 2011). 
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2.3.2.4. Escola Industrial de Teresina  
A Escola Industrial de Teresina também foi contemplada com um projeto 

arquitetônico de feições modernas, cujo arranjo espacial remetia a mesma estratégia 
e tipologia adotadas nas outras escolas industriais.  

Mitre e Teixeira (2019) destacam que a Escola Industrial de Teresina 
emitiu um relatório em 1944 destinado ao MES, informando sobre a disponibilidade 
de um terreno vizinho à sede existente para ampliar o porte e o programa da 
instituição. A área permitiria viabilizar uma nova estrutura para a escola, considerando 
uma capacidade extra de 300 alunos. Entretanto, o projeto arquitetônico só foi 
elaborado em 1950, a partir de iniciativa do Ministério da Educação e Saúde, sendo 
os autores os arquitetos Renato Soeiro (1911-1974), Thomaz Estrela, Jorge Ferreira 
e Renato Mesquita29, tendo sido publicado na revista Arquitetura e Engenharia de 
1952. 

O edifício apresentava uma área total construída de 10.062m², cujo 
programa de necessidades foi distribuído em cinco blocos. O projeto comtemplava 
dois pavilhões longilíneos posicionados ortogonalmente, um bloco térreo de formato 
quadrangular, um de cobertura parabólica e um outro bloco térreo de planta 
trapezoidal (Figura 2.47). A proposta adotava os mesmos padrões construtivos e as 
tipologias formais adotados em outras escolas industriais desse período.  

Figura 2.47 – Perspectiva de projeto de ampliação da Escola Industrial de Teresina/PI. 

 
Fonte: Fonseca (1986d). 

 
29 Essa equipe de arquitetos já tinha colaborado com o arquiteto Attílio Correia Lima (1901-1943) no 
concurso do edifício da Estação de Hidroaviões, que foi construído entre 1937 e 1938, no Rio de 
Janeiro, sendo considerado um dos primeiros edifícios públicos modernos dessa cidade. 
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A implantação de cada bloco foi pensada respeitando os estudos de 
insolação e de ventilação (Figura 2.48). O bloco de forma quadrangular abrigava 
oficinas, sala de funcionários, vestiários e sanitários. O ginásio e o setor médico foram 
locados no volume de coberta parabólica, possuindo fechamentos de alvenaria, 
madeira e cobogós. O bloco de planta trapezoidal era destinado ao auditório 
apresentando pé-direito duplo, estando interligado ao setor administrativo. O pavilhão 
horizontal localizado vizinho ao auditório possuía três pavimentos abrigando 
secretaria, direção, sala dos professores, biblioteca, sala de exposições, além de 
salas de aulas e sala dos professores (MITRE; TEIXEIRA, 2019). 

Figura 2.48 – Implantação esquemática da Escola Industrial de Teresina/PI. 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada em desenho de Mitre e Teixeira (2019). 

O pavilhão das salas de aula tem acesso ao outro pavilhão perpendicular 
por meio de rampa coberta dentro do edifício. O outro bloco abrigava o refeitório, a 
cozinha, o vestiário, a lavanderia, o almoxarifado, os dormitórios, a sala de estudos, a 
área de enfermaria e os vestiários. As conexões entre os blocos aconteciam por 
passarelas e corredores internos, além da existência de rampas e escadas 
responsáveis pelas circulações verticais. As configurações das plantas intercalavam 
cheios e vazios que criam espaços de convivência cobertos. 

A racionalidade do projeto se evidencia na fachada marcada pela 
modulação da estrutura, que também permite a flexibilidade dos espaços.  A 
horizontalidade associada à aplicação de janelas dispostas em fita traduz uma 
linguagem típica modernista, também evidenciadas no uso de cobogós, brises e 
rampas suspensas. O projeto adotou parâmetros de projeto que conferiram uma 
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distribuição hierarquizada dos setores, possibilitando fluidez dos espaços e 
ambiências variadas, resultando em uma solução arquitetônica de qualidade estética 
e funcional.  

O projeto viria a ser executado no início da década de 1960, conforme 
registro realizado na obra de Fonseca (1986d), contudo sofrendo diversas reformas e 
ampliações ao longo dos anos. Mitre e Teixeira (2019) destacam ainda que esse 
projeto foi selecionado em 1951 para a I Exposição Internacional de Arquitetura, na 
categoria “Edifícios de Uso Público”, além de ter sido publicado na revista produzida 
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil de Minas Gerais, a Arquitetura e Engenharia de 
junho/1952, como também em edição especial da revista francesa L’Architecture 
D’Aujourd’hui do mesmo ano. 

2.3.3. Análise Tipológica 
Argan (1992, p. 264) afirma que a arquitetura moderna se caracterizou 

por conceitos mais abrangentes do que os cinco pontos clássicos de Le Corbusier, 
englobando as seguintes premissas:   

o máximo de economia na utilização do solo e na construção; a 
rigorosa racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como 
deduções lógicas(efeitos) a partir de exigências objetivas(causas); 
 o recurso sistemático a tecnologia industrial, à padronização, a 
pré-fabricação em série, isto é, a progressiva industrialização da 
produção de todo tipo de objetos e  a concepção da arquitetura e da 
produção industrial qualificada como fatores condicionantes do 
progresso social e da educação democrática da comunidade.  

Muitas dessas proposições foram aplicadas nos projetos das escolas 
industriais desse período, pois os arquitetos e engenheiros incorporavam práticas do 
racionalismo arquitetônico, evidenciado na padronização de elementos e na economia 
da obra. 

Montaner (2012, p. 97) defende outra premissa própria do movimento 
moderno, que foram os protótipos arquitetônicos, as materializações decorrentes da 
mecanização dos métodos, projeto e construção, consistindo em elementos criados 
para serem reproduzidos. Esse conceito pode ser exemplificado em soluções de Le 
Corbusier, como a casa Dom-inó (1914) e a Casa Citrohan (1920), desenvolvendo um 
mecanismo para projetar residências privadas e públicas. Mies van der Rohe também 
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desenvolveu dois protótipos básicos: o pavilhão e o arranha-céu. O pavilhão tinha a 
estrutura espacial sanduíche, composto de planos simétricos (o chão e o teto) 
relacionados a um eixo ideal na altura dos olhos que foi aplicado em diversos tipos de 
obras, como no caso do Pavilhão de Barcelona, em 1929.  

Partindo desse princípio, nos casos das Escolas Industriais desse 
período, pode-se afirmar que alguns componentes dos projetos, tais como o auditório 
de forma trapezoidal, o ginásio com cobertura em abóbada e o corpo administrativo 
longilíneo, foram concebidos como “protótipos”, articulados em arranjos similares, 
configurando, assim, uma tipologia da arquitetura escolar desse período. 

Diante do exposto, segue uma síntese dos diagramas das escolas da 
Rede Federal projetadas pelo arquiteto Carlos Porto, assim como das escolas 
projetadas pela equipe do MES ou por outros arquitetos autônomos contratados na 
década de 1940. 

A partir da análise desses diagramas, foram verificadas algumas 
características semelhantes dessas escolas, definindo uma tipologia própria, que, 
para facilitar a compreensão, foram subdividas nas mesmas categorias do capítulo 
anterior: Tipologia Funcional e Tipologia Formal.  

Quanto à tipologia funcional 
Inserção Urbana: em face das demandas do programa, as escolas (ou Liceus) 
apresentavam dimensões de terrenos generosos, variando entre 20.000m² e 
30.000m² (havendo casos de área menor diante de limitações da doação dos 
governos estaduais), constituindo quadras inteiras geralmente cercadas por três ou 
quatro ruas. Diante disso, os terrenos geralmente ficavam situados em zonas mais 
afastadas do centro, porém sendo em áreas de expansão da cidade, com grande 
potencial paisagístico.  Os blocos eram implantados dentro das premissas da 
arquitetura moderna, no padrão “object-in-a-field”, pois o edifício é inserido de forma 
isolada no lugar, sem criar conexões necessárias com outras construções. Assim, 
essas escolas eram implantadas com maior liberdade, promovendo maior 
possibilidade de arranjos espaciais e gerando mais áreas permeáveis e viabilidade 
para futuras ampliações. Essa condição facilitava a possibilidade de maior variedade 
de acessos, assim como uma visibilidade panorâmica do conjunto arquitetônico. As 
soluções adotadas demonstravam o predomínio da tipologia linear dos blocos 
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principais, sempre articuladas com outros volumes, na sua maioria também lineares. 
Não foram localizadas, nas fontes consultadas, alguma referência ao atendimento de 
parâmetros de legislação urbanística de cada localidade. Nas Figuras 2.49 a 2.52, 
observam-se os diagramas das escolas projetadas por Carlos Porto30, que possuem 
similaridade em suas implantações, utilizando os mesmos dispositivos formais. Vale 
destacar as escolas do Distrito Federal (RJ) e de Pelotas31, que possuem um porte 
diferenciado se comparado a outras quatros instituições de ensino. 

Figura 2.49 – Diagrama de implantação do Liceu Industrial do DF (RJ) (Arq. Carlos Porto). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

       Figura 2.50 – Diagrama de implantação do Liceu Industrial de Pelotas/RS (Arq. Carlos Porto). 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
30 As Implantações do DF, de Manaus, São Luís, Vitória e Goiânia basearam-se nos croquis do CPDOC/ 
FGV. 
31 O desenho de implantação da escola de Pelotas baseou-se em plantas fornecidas pelo IF Pelotas, 
considerando os blocos da maquete do projeto original. 
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Figura 2.51 – Diagramas de implantação dos Liceus Industriais de Vitória/ES e Goiania (Arq. Carlos 
Porto). 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

Figura 2.52 – Diagramas de implantação dos Liceus Industriais de Manaus/AM e São Luís/MA (Arq. 
Carlos Porto). 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

Os diagramas das implantações das outras escolas industriais modernas 
identificam outros padrões tipológicos, mostrando uma combinação de geometrias 
mais complexas, divergindo das primeiras escolas projetadas por Carlos Porto. Nos 
projetos das escolas de Cuiabá e Belo Horizonte, destacam-se blocos de expressiva 
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horizontalidade justapostos a outros blocos de formatos diversos, conforme se 
observa na Figura 2.53.32 
Figura 2.53 – Diagramas de implantação da Escola Industrial de Cuiabá/MT e da Escola Técnica de 

Belo Horizonte/MG. 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

Nos projetos das escolas de São Paulo e Teresina, por não possuir 
terrenos muitos alongados, a implantação dos blocos foi mais compactada, 
articulando dois blocos prismáticos ortogonalmente, associados ao auditório em 
formato trapezoidal e ao ginásio com cobertura parabólica conforme demonstrado na 
Figura 2.54 e 2.5533. Vale ressaltar que esse projeto da Escola Industrial de São Paulo 
não foi executado. 

 
32 A representação da implantação da Escola de Cuiabá foi elaborada baseada em desenho publicado 
por Kunze (2011), e a implantação da escola de Belo Horizonte foi elaborada de forma esquemática, 
baseada nas medidas atuais do Google Earth e na perspectiva do projeto original. 
33 As fontes pesquisadas para a elaboração das implantações da Escolas Industriais de Teresina e São 
Paulo não informavam os nomes ruas limítrofes dos respectivos edifícios. 
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Figura 2.54 – Diagrama de implantação da Escola Industrial de Teresina/PI. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 2.55 – Diagrama de implantação da Escola Industrial de São Paulo/SP. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Programa: houve uma continuidade em relação à fase anterior de manter as funções 
administrativas, pedagógicas e de apoio em separado do setor de oficinas diante das 
exigências específicas. Porém, nesses novos projetos da fase moderna, as oficinas 
são, na maior parte, das soluções integradas ao edifício principal por meio de 
passarelas ou pátios cobertos. As oficinas são implantadas como pavilhões 
sequenciados ou na forma de um volume maciço quadrangular, mantendo o pé-direito 
alto e as soluções adequadas de iluminação e ventilação, com aberturas zenitais. O 
programa fica mais complexo com a demanda de espaços coletivos que são tratados 
com maior destaque nas propostas: o auditório, o ginásio coberto, o campo esportivo 
e, em alguns casos, o dormitório para internato. Os blocos administrativo e de apoio 
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assumem uma forma longilínea e são dispostos ortogonalmente, enquanto o auditório 
assume um formato cúbico (acervo Carlos Porto) ou trapezoidal, sendo o ginásio 
geralmente identificado pela cobertura parabólica. As áreas de recreação são mais 
valorizadas com espaços internos e externos, já não havendo apenas um pátio único 
de convivência. As áreas de serviço são posicionadas de forma mais otimizada, 
contemplando cozinhas, lavanderias e refeitórios, geralmente agregados em um único 
bloco, articulado diretamente com o bloco administrativo. As instalações sanitárias não 
estão mais isoladas do conjunto, sendo incluídas ao longo dos diversos blocos em 
localizações estratégicas, assim como nos setores esportivos. Nas Figuras 2.56 a 
2.60, observam-se as plantas baixas dos Liceus Industriais projetados pelo arquiteto 
Carlos Porto, cujo programa funcional é distribuído em blocos distintos, obedecendo 
a uma hierarquia adequada às relações entre os diversos setores escolares. A 
inclusão da casa do zelador e do diretor torna-se uma premissa importante para a 
manutenção e administração desses edifícios. 

Figura 2.56 – Diagrama de usos do Liceu Industrial do Distrito Federal (RJ). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.57 – Diagrama de usos do Liceu Industrial de Manaus/AM. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 2.58 – Diagrama de usos do Liceu Industrial de São Luís/MA. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 2.59 – Diagramas de usos dos Liceus de Vitória/ES e Goiânia/GO. 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

Figura 2.60 – Diagrama de usos do Liceu de Pelotas/RS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Dentre os projetos modernos citados anteriormente de autoria de outros 
arquitetos ou profissionais da equipe do MES, somente foi localizado o projeto do 
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Liceu de Teresina, cuja distribuição de ambientes por uso está apresentada na Figura 
2.61. Nesse projeto, também é observada a mesma hierarquia de funções separadas 
por blocos, as articulações ortogonais, além da diferenciação formal  de cada volume, 
usando os mesmo protótipos adotados em outras escolas industriais do período. A 
área das oficinas foi agrupada com a área esportiva, utilizando um acesso comum. 

Figura 2.61 – Diagrama de usos da Escola Industrial de Teresina/PI. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada nas plantas de Mitre e Teixeira (2019). 

Interações Funcionais: o acesso frequentemente acontecia a partir do 
bloco principal, que abrigava os setores administrativo e pedagógico. A circulação 
vertical foi solucionada por mais de uma escada, considerando que existiam percursos 
longos nas lâminas, além da presença de rampas que assumiam também um caráter 
escultural no conjunto (Escolas de Belo Horizonte, Teresina e São Paulo). As 
circulações horizontais se encontravam na face externa dos blocos devido à esbeltez 
da lâmina e, na maioria das soluções, as conexões entre blocos aconteciam por 
galerias cobertas, incluindo sempre a integração com as oficinas. O sistema de 
pavilhões interconectados permitia o acesso a todos os ambientes e, em algumas 
soluções, as circulações se alargavam e criavam pátios de convivência ou halls 
integrados com o exterior. Nas Figuras 2.62 e 2.63, estão ilustrados os diagramas 
das circulações dos Liceus projetados pelo arquiteto Carlos Porto, onde se observa a 



278  

presença de, no mínimo, duas escadas por edifício34. 
Figura 2.62 – Diagramas de Circulações dos Liceus do Distrito Federal (RJ), Manaus/AM e São 

Luís/MA. 

 

 Fonte: Elaborados pela autora baseada nas plantas do CPDOC/FGV. 

Figura 2.63 – Diagramas de Circulações dos Liceus de Vitória/ES e Goiânia/GO. 

 Fonte: Elaborados pela autora baseada nas plantas do CPDOC/FGV. 

 
34 O Liceu de Pelotas não foi representado, pois não consta nos registros detalhados do CPDOC/FGV. 
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Dentre as escolas modernas citadas anteriormente, projetadas por 
outros arquitetos ou profissionais da equipe do MES, apresentamos como exemplo a 
configuração das circulações do projeto do Liceu de Teresina, ilustrado na Figura 
2.64. Nessa solução, observa-se uma otimização do circuito da circulação horizontal, 
que encurta o acesso entre os blocos, propondo alternativas diferenciadas para o 
acesso vertical, utilizando, além de escadas, as rampas.  

Figura 2.64 – Diagrama de Circulações da Escola Industrial de Teresina/PI. 

 
Fonte: Elaborado pela autora baseada nas plantas de Mitre e Teixeira (2019). 

Quanto à tipologia formal 
Composição/Linguagem: a tipologia arquitetônica adquire uma configuração 
diferenciada das escolas projetadas no início do século, traduzida na proposição da 
geometria individual dos volumes e na articulação entre eles. O arranjo espacial era 
hierarquizado por setores, interligados por conexões aditivas. Nas novas tipologias, 
surgem os pilotis utilizados de diferentes formas, sejam em pátios, circulações ou 
recuados com lajes em balanço, exibindo a estrutura com um caráter de destaque. Os 
edifícios adquirem então “fachadas e plantas livres”, segundo os princípios 
corbusianos, cuja linguagem preconizava formas puras, predominando, no caso 
dessas escolas, volumes horizontalizados. Nas Figuras 2.65 e 2.66, observam-se 
fachadas e cortes de algumas escolas desse período, evidenciando a modernização 
da linguagem e das tecnologias construtivas, também expressadas na variedade de 
vedações35. No exemplo da Escola de Manaus, observa-se um dinamismo de cheios 
e vazios nas superfícies, variando as dimensões e geometrias das janelas. Os blocos 

 
35 Esses desenhos foram elaborados esquematicamente baseados nas fotos das escolas, pois não 
foram acessados os projetos originais das fachadas.  
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de oficinas adotavam uma linguagem fabril, priorizando o conforto ambiental e a 
polivalência dos espaços para diversas atividades. Já a fachada da Escola Industrial 
de Cuiabá apresentava aberturas configuradas a partir de diferentes materiais e 
tamanhos, evidenciadas em varandas, panos de cobogós ou esquadrias. A Escola 
Industrial de Teresina evidenciava uma diversificação dos gabaritos, além do 
contraste formal entre os volumes do auditório, oficinas, ginásio e administração. 
Percebe-se que a Escola de Cuiabá tem similaridades com a de Belo Horizonte na 
sua composição geral, porém esta última se destaca pela elegância plástica e 
erudição da linguagem moderna. 

Figura 2.65 – Diagramas de linguagem dos Liceus do arq. Carlos Porto. 

  
 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

Figura 2.66 – Diagramas de linguagem de outras escolas. 

  
 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 



281  

Sistemas Construtivos: a modernidade da tecnologia do concreto armado se 
consolida, permitindo modulações com dimensões mais generosas e promovendo 
soluções formais mais ousadas e maior flexibilidade na utilização dos espaços. No 
caso dos projetos de Carlos Porto, observam-se vãos livres nos auditórios de 15.00m, 
nas oficinas de 13.00m e nos ginásios de 22.00m, assim como uma modulação 
constante dos pilares definindo o dimensionamento da planta baixa. Na Figura 2.67, 
foram mostrados como exemplos os projetos dos Liceus de Manaus e Goiânia, que 
apresentam essa regularidade de modulação em todos os blocos. Nos sistemas 
construtivos das escolas, é aplicado o conceito moderno de independência entre 
estrutura e vedação, viabilizando uma planta livre que pode abrigar organizações 
espaciais e funcionais diversas. Também é possível observar, em alguns projetos, 
traços mais sinuosos viáveis de execução graças à maleabilidade do concreto 
armado, como na Escola de Belo Horizonte, projetada por Niemeyer. Os sistemas de 
vedações e padrão de esquadrias são modernizados, sendo utilizados janelas de vidro 
em materiais industrializados, podendo ser aplicadas em dimensões mais generosas 
de acordo com a melhor orientação solar. Outros sistemas adotados foram a 
manutenção das tesouras de madeiras nas cobertas de algumas escolas, o uso de 
cobogós como vedação (Escola de Cuiabá) e estruturas parabólicas em concreto nas 
propostas dos ginásios cobertos de algumas escolas.  

Figura 2.67 – Diagramas de modulação estrutural dos Liceus de Manaus/AM e Goiânia/GO (arq. 
Carlos Porto). 

 
Fonte: Elaborados pela autora, baseados em croquis do CPDOC/FGV. 
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Os projetos desenvolvidos nesse período representaram um marco da 
modernização para o patrimônio das Escolas Industriais da Rede Federal, pois 
romperam com diversos parâmetros históricos de obras para fins de educação, 
constituindo uma nova tipologia arquitetônica escolar, além de representar uma 
expressão simbólica do governo e das novas políticas públicas, que visavam a atender 
às demandas da nova sociedade industrial. Segundo Montaner (2012, p. 148), a 
arquitetura moderna privilegiava os critérios sociais e os estéticos, porém nem sempre 
considerava as condições de conservação, caracterizava-se por uma “arquitetura 
simples, elementar, abstrata, transparente, e leve quanto possível, e de construção 
rápida, não só para responder imediatamente às necessidades como para se inserir 
em uma dinâmica em crescimento”. O planejamento de construção desse acervo 
escolar precisou implementar essas referidas premissas para viabilizar com economia 
e rapidez a infraestrutura necessária à rede escolar. 

Em 1946, o Ministério da Educação registrou um comparativo de número 
de matrículas e frequência das escolas da Rede Federal entre os anos de 1929 e o 
ano de 1944. Em 1929, a matrícula consistia em 4.899 alunos e a frequência média, 
apenas de 2.657, em torno de 54%. Enquanto em 1944, a matrícula foi de 4.965 e a 
frequência média foi de 3.687, sendo então de 75%. Vale esclarecer que a idade 
mínima de acesso às escolas foi modificada nesses dois períodos, em 1929, era de 
10 anos e, em 1944, era de 12 anos (CPDOC/FGV, 1946). Esses dados foram 
importantes para concluir que a nova estrutura física das escolas adequadas ao seu 
porte e programa funcional contribuiu para o incremento da média da frequência dos 
alunos. 

A partir da realidade dos projetos arquitetônicos das escolas industriais 
desenvolvidos nas várias cidades brasileiras, será apresentado, no próximo 
subcapítulo, o processo de modernização ocorrido na estrutura física da instituição no 
Estado do Ceará, considerando que, nesse recorte temporal, foram utilizadas duas 
sedes adaptadas para o uso educacional, para posteriormente a escola ser transferida 
para uma sede planejada e definitiva em 1952. 



283  

2.4. A modernidade na arquitetura da Rede Federal no Ceará (1937- 1959) 
Neste subcapítulo, será apresentado o contexto educacional e 

arquitetônico da fase de consolidação da Escola de Aprendizes Artífices do Ceará, 
quando foi transformada em Liceu Industrial de Fortaleza, em 1937, assim como todas 
as outras escolas profissionais do país. O período escolhido se estende até 1959, que 
também simbolizou um outro marco político na história da instituição.  

Esse recorte temporal, entre 1937 e 1959, foi um período de grandes 
transformações, pois o Liceu Industrial de Fortaleza recebe alterações em sua 
nomenclatura e em sua estrutura física, diante da intensa modernização que o 
governo federal implantava nas políticas públicas do ensino profissional. Dessa forma, 
será construído o percurso educacional da instituição articulado com o contexto 
político, social, econômico e arquitetônico do Estado do Ceará. 

A escola se estabelece assim em mais dois endereços provisórios 
(quarta e quinta sede), cuja memória arquitetônica será resgatada, identificando os 
usos anteriores desses edifícios. Na sequência, será apresentado o planejamento da 
construção da nova sede da escola, inaugurada em 1952 e localizada no seu atual 
endereço da Av. 13 de Maio. Também será realizada uma análise arquitetônica do 
novo edifício e de sua tipologia comparada as outras escolas industriais projetadas no 
mesmo período no país.  

2.4.1. O contexto político, econômico e arquitetônico do Ceará (1937-1959) 
A partir de 1935, assume o governo do Estado do Ceará Francisco de 

Meneses Pimentel, um gestor que providenciou a construção de diversos prédios 
institucionais na capital. Nesse momento, Fortaleza mantinha o mesmo processo de 
crescimento econômico, ocupando uma posição de destaque na região Nordeste. 
Dentre as melhorias dos equipamentos urbanos implementadas pelo poder público 
nesse período, podem ser citadas: a oferta de transporte de ônibus (1936); a criação 
da Inspetoria do Tráfego pela prefeitura (1933); a iluminação pública a gás carbônico 
foi substituída pela elétrica (1934), além de outras remodelações urbanas, com o 
aumento de avenidas e novas construções (SEMEÃO, 2010). 



284  

Nessa época, mais precisamente no período entre 1939 e 1945, a 
economia do estado ainda se caracterizava por uma indústria incipiente, que se 
resumia à atuação de poucas atividades, em que se destacava a produção de óleos 
vegetais (Sobral e Aracati); cigarro e pescados em Conserva (Acaraú); trabalhos em 
metal, madeira e osso (Juazeiro do Norte), além do beneficiamento do algodão, 
fabricação de calçados e móveis, olarias e marmorarias. (NOBRE, 2001 apud BRAUN, 
2015). 

No campo da arquitetura, Fortaleza, no final da década de 1930, deu 
continuidade ao processo de modernização da sua paisagem, no qual foram erguidos 
edifícios de uso comercial e institucional, dentre os quais se destacam edifício Parente 
(1936), edifício Abel Ribeiro (1937), edifício Epitácio Oliveira (1938), Loja A Cearense 
(1939), o Palácio do Comércio (1940), além do surgimento dos grandes cinemas da 
cidade, como o Cine São Luiz (1937) e o Cine Diogo (1940) (PAIVA et al., 2019).  

Borges (2006) aponta que, no início da década de 1940, foram instaladas 
bases militares americanas na cidade, no Cocorote e no Pici, que instalou a cultura 
do americanismo na sociedade cearense. No cenário político, entre os anos de 1945 
e 1947, Fortaleza experimentou um período de instabilidade, pois vivenciou a atuação 
de seis prefeitos. Andrade (1999) afirma que, em 1945, a cidade crescia em direção 
aos eixos sudoeste e leste. A ocupação do sudoeste acontecia devido à influência da 
zona industrial, que atraía migrantes do interior do estado.  

A capital cearense convivia com as mais diversas linguagens traduzidas 
em obras ecléticas, neocoloniais, além da presença do Mission Style36.  Também 
surgiam os edifícios caracterizados por uma linguagem (proto)modernista. Segundo 
Paiva et al. (2019), esse termo pode ser definido da seguinte forma: 

A palavra “proto” (do grego prõtos), que expressa um sentido de 
primeiro ou anterior, está entre parênteses, pois pretende indicar que 
se trata de uma primeira modernidade arquitetônica em Fortaleza, 
caracterizada pela coexistência de tendências e vertentes que 
acompanham o ritmo da modernização da cidade e da sociedade, em 
consonância com o que se desenvolve em outros lugares do mundo e 
do Brasil. (PAIVA et al., 2019, p. 2). 

 
36 Estilo inspirado em obras californianas dos EUA, bastante apreciado pela elite cearense na década 
de 1920/1930. 
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A partir da década de 40, Fortaleza possuía uma população de 180.185 
habitantes e consolidava a verticalização de suas construções, a maior parte 
localizada no centro da cidade, onde predominava o uso comercial e institucional e 
posteriormente o uso residencial. Nesse contexto, destacaram-se os edifícios: 
Secretaria da Polícia Civil (1942); Banco do Brasil (1942); Edifício do IAPB (1943); Ed. 
Beliza (1947); Ed. Prudência (1947); Edifício Jangada (1948), alguns considerados 
exemplos do padrão (proto)modernista, cuja tecnologia construtiva já utilizava o 
concreto armado. Também surgiram edificações emblemáticas na área do lazer, tais 
como os clubes Ideal (1945), Maguari (1946) e o Náutico (1950), e tipologias 
hoteleiras, como o edifício Iracema Plaza Hotel e Ed. São Pedro, em 1951. Nesse 
período, destacou-se a atuação de profissionais como Silvio Jaguaribe Eckman (1901-
1978), engenheiro e construtor, o arquiteto Emilio Hinko e o desenhista prático José 
Barros Maia (1901-1996). 

. Durante a década de 50, alguns estabelecimentos educacionais 
transferem suas sedes para outras regiões da cidade, evidenciando uma expansão 
da cidade, mesmo não havendo uma correlação direta com plano diretor existente. 
Assim, alguns edifícios escolares introduzem novas propostas tipológicas e 
construtivas no contexto urbano cearense. Paiva et al. (2019) destacam a construção 
no bairro de Fátima, em meados de 1950, e do Centro de Educação do Ceará, 
posterior Instituto de Educação do Ceará (IEC) (Figura 2.68). O edifício apresentava 
uma tipologia de Pavilhão, cuja configuração utilizava modulação estrutural, além de 
utilizar elementos de proteção solar e coberta de telha colonial com beirais, para 
adaptar-se às condições climáticas. Atribui-se a autoria do projeto e da construção do 
IEC ao engenheiro Luciano Pamplona, que, na mesma época, também foi responsável 
pela construção da Igreja de Fátima no mesmo bairro. 

Figura 2.68 – Instituto de Educação do Ceará – IEC. 

 
Fonte: Acervo Zilsa Santiago (2004). 
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No contexto das obras educacionais privadas, destaca-se o anexo do 
Colégio Cearense, projetado pelo arquiteto Liberal de Castro, em 1957, o qual foi uma 
obra relevante no panorama da tipologia educacional (Figura 2.69) A edificação, 
composta de seis pavimentos, tinha seu conceito fundamentalmente lastreado nos 
princípios da arquitetura moderna. Trata-se de um bloco com fachada modular, 
delimitada e marcada pela exposição dos elementos estruturais, como pilares e lajes, 
com os vazios preenchidos pelas esquadrias. Estas, por sua vez, dispostas em toda 
a altura do pavimento, têm seus fechamentos ora em vidro, na sua altura funcional, 
ora em elementos que dão cor ao pano de fechamento, na altura do que seriam os 
parapeitos. Essa escolha ajuda a criar uma demarcação em linha horizontal que, em 
parte, remete à escala da parte antiga da escola, que possui apenas dois pavimentos. 
Em grande parte, esse bloco fica elevado sobre pilotis com pé-direito mais elevado 
que os demais pavimentos, trazendo para o bloco uma área de convívio coberta 
integrada ao pátio originado entre as partes antiga e nova do colégio. 

Figura 2.69 – Anexo do Colégio Cearense (2019). 

 
Fonte: Acervo da autora. 

Também foram construídas outras escolas particulares, tais como o 
Colégio Santa Isabel (1940), o Colégio Tiradentes (1950), o Colégio Batista Santos 
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Dumont (1950), o Colégio Christus (1955), dentre outros. No âmbito das edificações 
pertencentes ao patrimônio educacional da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
destaca-se a antiga Escola de Engenharia (1968), localizada no bairro Benfica, 
projetada pelo engenheiro Luciano Pamplona (Figura 2.70). 

Figura 2.70 – Antiga Escola de Engenharia da UFC (Benfica). 

 
Fonte: O campus (1968). 

O edifício foi idealizado com dois pavimentos sobre pilotis, adotando um 
desenho racional e estrutura de concreto modulada, que expressava a linguagem 
moderna adotada em diversos projetos da UFC. Posteriormente, o edifício recebeu a 
ampliação de mais um pavimento e outras intervenções que o descaracterizaram. 

2.4.1.1. Quarta sede – Praça dos Voluntários (1937-1940) 
Inserida nesse contexto político e arquitetônico, em 1937, a EAA do 

Ceará passa a denominar-se Liceu Industrial de Fortaleza, contando com 319 alunos 
matriculados, e transfere-se nesse ano para sua quarta sede, um edifício 
anteriormente ocupado pelo Liceu do Ceará na Praça dos Voluntários, no centro de 
Fortaleza (Figura 2.71). A escola já havia reorganizado algumas diretrizes e, após a 
realização de exames, os alunos eram distribuídos por série, já sendo aplicados nas 
aulas os modernos métodos pedagógicos e princípios práticos de racionalização do 
trabalho (SIDOU, 1979). 
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Figura 2.71 – Localização da quarta sede da EAA Ceará (antigo Liceu). 

 
Fonte: Recorte do Mapa de Fortaleza (década de 1940) – 

Acervo digital pessoal de Margarida Andrade. 

O referido edifício possuía somente um único pavimento, havia sido 
construído pelo tenente João Arnoso, sendo inaugurado em março de 1894 (SABOIA, 
1995 apud SANTIAGO, 2011). Constituiu-se como uma instituição tradicional de 
ensino secundário, que já sistematizava o ensino em turmas divididas por níveis em 
salas de aulas. O imóvel possuía acesso para a Rua do Rosário em frente à Praça 
dos Voluntários (Figura 2.72). Essa praça recebeu essa denominação em 1932, em 
homenagem aos voluntários que partiram para a Guerra do Paraguai. Nesse mesmo 
quadrilátero, também estava a sede do Clube Iracema, inaugurado em 1939, com 
projeto de autoria do arquiteto Emilio Hinko, que depois participou da construção da 
sede planejada da EAA do Ceará (GARCIA, 2011). 

Figura 2.72 – Quarta sede da EAA do Ceará (antigo Liceu). 

 
Fonte: Sidou (1979). 

Tratando-se de uma obra concebida no final do século XIX e sendo 
projetada para um uso institucional, inspirou-se no padrão Eclético, caracterizado pela 
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simetria e pela valorização do ornamento. A edificação estava implantada no 
alinhamento do lote, apresentando uma abundância de janelas distribuídas de forma 
ritmada na fachada. Cada uma das esquadrias era adornada na parte superior com 
aplique em arco pleno e possuía um balcão com grades em ferro forjado. A platibanda 
era bem ornamentada por frisos e pináculos, sendo marcada na parte central por um 
frontão em arco pleno, que ostentava um brasão no seu interior, simbolizando a 
identidade do edifício público.  

Nos arquivos digitais do CPDOC/FGV, foi localizado o croqui da planta 
baixa desse edifício, constando uma área construída de 1.110m² (Figura 2.73), que 
mostrava a configuração dos ambientes da EAA na época em que recebeu uma 
vistoria do arquiteto Carlos Oliveira Porto em 1938. 

Figura 2.73 – Planta baixa esquemática da quarta sede da EAA do Ceará. 

 
Fonte: Desenho elaborado pela autora baseado em croqui do CPDOC/FGV (1938e). 

Aderaldo (1977) destaca que estudou no Liceu entre os anos de 1929 e 
1933 e apresenta uma descrição detalhada sobre os espaços que existiam no edifício 
naquele período. O relato auxilia na compreensão do croqui apresentado 
anteriormente, sendo essa provavelmente a mesma configuração espacial da EAA do 
Ceará, quando foi transferida para esse imóvel. 

Em 1929, o Liceu não era mais pintado de verde, como no tempo de 
Gustavo Barroso, mas de cinza, em duas tonalidades. Nesse meu 
tempo de aluno do Liceu, a Biblioteca Pública do estado não mais se 
abrigava na parte que dava frente para a rua Sena Madureira, 
ocupando o Liceu os dois prédios, isto é, a parte fronteiriça à Praça e 
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a a outra, antigamente ocupada pela Biblioteca e com frente para a rua 
Sena Madureira. Entre as duas um longo passadiço com coberta 
suspensa por colunas, cheios de bancos laterais, que as unia, e onde 
se pendurava o sino delimitador das horas de aula, sempre manejado 
pelo Colares. Essa parte do prédio servia de sede da diretoria e à 
Secretaria do Liceu, além da salinha em que ficavam as alunas durante 
o recreio (secção norte), enquanto a secção sul abrigava a 
congregação e, correspondendo à salinha das alunas, os sanitários de 
professores e funcionários. O sanitário dos alunos constava daquele 
pavilhão construído no pátios sul, isolado, sendo necessário enfrentar 
o sol e a chuva para chegar a ele. O do lado norte, se não me equivoco, 
destinava-se às alunas. Na parte que dava frente para  a praça 
situavam-se as cinco salas de aula e os laboratórios de Física, Química 
e História Natural. (ADERALDO, 1977, p. 102). 

A partir desta descrição de Aderaldo (1997), observa-se que essa quarta 
sede da EAA do Ceará instalou-se em uma edificação construída para o uso 
educacional, que havia ampliado sua estrutura a partir da ocupação do prédio da 
biblioteca que funcionava no lote correspondente de fundo. A tipologia arquitetônica 
caracterizou-se por edifícios compactos interligados por uma circulação coberta 
central que configurava dois pátios descobertos que contribuíam para a iluminação e 
a ventilação da escola. No prédio com acesso à praça, ficavam alocadas as salas de 
aula/oficinas e laboratórios especializados, enquanto o prédio com acesso para a Rua 
Sena Madureira abrigava os setores administrativos e provavelmente mais salas de 
aula para atender à demanda de alunos, conforme os dados descritos a seguir.  

Cunha (2000) informa que, em 1939, havia um total de 400 alunos 
matriculados distribuídos nas oficinas de trabalhos de madeira (151), trabalhos em 
metal (127), artes gráficas (66) e vestuário (56).  

Gráfico 2.1 – Matrícula em diferentes seções na EAA Ceará (1920-1931). 

 
Fonte: Cunha (2000). 

Observa-se, nesse período, um aumento expressivo no curso de 
trabalhos em metal, que pode ter sido originado a partir da migração de alunos da 
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fabricação de calçados para essa seção. No início da década de 1940, esse edifício 
foi demolido para ser construída no local a Secretaria da Polícia Civil.  

Assim, a EAA do Ceará seguiu sua trajetória, completando quatro 
décadas de ininterrupta atividade. Foi nesse período que aconteceu mais uma 
mudança de endereço, diante do aumento do número de alunos, o que estimulava a 
criação de novos cursos e a ampliação das oficinas existentes. 

2.4.1.2. Quinta sede – SBPRVC – Centro (1940-1952) 
Nesse contexto de desenvolvimento, o Liceu Industrial de Fortaleza 

necessitou ser transferido para um novo endereço, em 1940, já sob a direção de 
Waldyr Diogo de Siqueira37, para um edifício de propriedade da Sociedade 
Beneficente do Pessoal da Rede Viação Cearense (SBPRVC), situado na Rua 24 de 
Maio, nº 230, esquina com Rua Senador Alencar, nº 596, no Centro de Fortaleza 
(Figura 2.74). 

Figura 2.74 – Localização da quinta sede da EAA do Ceará. 

 
Fonte: Recorte do Mapa de Fortaleza (década de 1940) – 

Acervo digital pessoal de Margarida Andrade. 

Este edifício foi construído por iniciativa dos sócios da SBPRVC, com o 
intuito de prover a instituição com uma sede mais adequada para prestar serviços de 
assistência social e de saúde aos familiares dos ferroviários. Foi realizada a compra 
do terreno em dezembro de 1930, adquirido da família de Antônio da Costa Theophilo, 
para depois ser iniciada a construção do novo prédio (GONDIM, 1990).  

 
37 O Engenheiro Waldyr Diogo Siqueira era empresário da Construção Civil em Fortaleza e foi 
responsável pela execução de obras arrojadas como o Edifício Diogo (1940) e a Faculdade de Direito 
do Ceará (1938). Ele foi diretor do Liceu Industrial de Fortaleza no período de 1939-1951. Em 1952, foi 
nomeado presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. 
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Neste período entre a década de 1920-1940, Reis Filho (2014) aponta 
que já surgiam transformações na metodologia construtiva das edificações no país: 

“As técnicas construtivas passavam por uma fase de aprimoramento, 
devido em grande parte à influência da mão de obra imigrada. 
Alcançava-se, desse modo, a vitória quase completa das técnicas 
correspondentes ao trabalho remunerado, do tipo artesanal, sobre as 
tradições construtivas dos tempos da escravidão. Até cerca de 1940 a 
industrialização dos materiais de construção seria tímida, em escala 
modesta, quase artesanal” (REIS FILHO, 2014, p. 64). 

Em 1931, a Sociedade lançou um edital público de construção da sede 
social, cuja proposta mais vantajosa e fiel ao projeto original foi apresentada pela firma 
Clóvis de Araújo Janja38. A fiscalização da obra foi acompanhada pelo conselheiro 
Cornélio Diógenes, autor do projeto inicial, que era desenhista da RVC. O edifício foi 
inaugurado em 19 de março de 1932 (Figura 2.75). Durante o seu período de 
funcionamento, a sede abrigou a Escola Profissional Ferroviária, que realizava a 
formação técnica de nível médio dos ferroviários da Rede de Viação Cearense e 
depois acolheu a Escola Couto Fernandes, destinada ao estudo dos filhos dos 
ferroviários, a qual funcionou em suas dependências até 1981. Também chegou a 
ceder espaço para as aulas da Escola Padre Mororó e da Escola de Música Alberto 
Nepomuceno (MOTA, 2009). Vale destacar que a Escola Profissional da Rede de 
Viação Cearense passou a ocupar novas instalações a partir de 1942, localizadas na 
Av. Francisco Sá no bairro Jacarecanga, apelidadas de “Oficinas do Urubu”.       

Figura 2.75 – Quinta sede da EAA do Ceará – Edifício da SBPRVC. 

 
Fonte: FGV CPDOC (1942b). 

 
38 Clóvis de Araújo Janja também construiu outras obras simbólicas em Fortaleza, como a Coluna da 
Hora na Praça do Ferreira (1933) e a nova sede do Liceu do Ceará, na antiga praça Fernandes Távora 
(NOBRE, 2012). 
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O Liceu Industrial de Fortaleza passou então a ocupar esta sede a partir 
de 1940.  A implantação do edifício repetia as soluções adotadas no final do século 
XIX. A tipologia arquitetônica consistia em uma volumetria compacta, alinhada com os 
limites do lote, com acessos para cada lateral e desnível de meio metro para a rua. O 
edifício trazia uma composição com elementos simétricos, com fachada repartida em 
base, corpo e coroamento, porém já se percebiam alguns detalhes modernizantes na 
sua linguagem visual. O edifício apresentava pés-direitos com média de quatro metros 
e trazia a presença de um poço de ventilação junto ao limite norte, funcionando como 
um terraço interno, que promovia um contato com o exterior. 

Capelo Filho e Garcia (2006) incluíram esse edifício no guia arquitetônico 
do Centro de Fortaleza e descrevem o seguinte: 

“Edifício de dois pavimentos, germinada de esquina e apresentando-
se como muito interessante exemplar de estilo Art Déco.  Possui portas 
e janelas alinhadas, molduras retas nos dois pavimentos e janelas do 
pavimento superior encimadas por arcos de três centros. A platibanda, 
assim como o resto do edifício, tem elementos geométricos como 
adornos e coroamento pouco rebuscado. Os guarda corpos das 
varandas possuem desenhos estilizados, incorporando-se ao estilo” 
(CAPELO FILHO; GARCIA, 2006, p.190) 

Também se observavam aberturas na fachada de larguras 
diferenciadas, promovendo um dinamismo na fachada. O pavimento superior 
apresentava sacadas com esquadrias executadas em madeira com venezianas, 
possibilitando uma melhor aeração e iluminação dos espaços. Com relação à 
materialidade, as paredes tinham espessuras que variavam de 35cm a 50cm, o que 
denotava uma estrutura de alvenaria portante, com a presença de extensas tesouras 
de madeira na sustentação da cobertura de telha colonial. Os acabamentos de piso 
eram mais caracterizados por ladrilhos hidráulicos e forro do pavimento superior em 
lambris estreitos de madeira.  

Em 28 de agosto de 1941, a instituição recebeu a nova denominação de 
Liceu Industrial do Ceará e contava com 283 alunos matriculados, distribuídos nos 
cursos de serralheria; marcenaria; artes do couro; alfaiataria; tipografia e 
encadernação/gravura (CUNHA, 2000). 

Na Figura 2.76, estão registradas imagens de uma sala de aula e de um 
espaço administrativo, localizados no pavimento superior da edificação, onde ambos 
são contemplados com boa iluminação natural. Porém, já se observava que o 
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dimensionamento dos espaços estava no limite da sua capacidade física. Nessas 
condições, a escola não teria condições de ampliar suas instalações e aumentar o 
atendimento do número de alunos. 
Figura 2.76 – Ambientes internos (administrativo e sala de aula) do Liceu Industrial de Fortaleza/CE. 

  
Fonte: FGV CPDOC (1942b). 

As oficinas de tipografia e marcenaria estavam localizadas no pavimento 
térreo do edifício e eram habitualmente as mais procuradas, demandando também 
bastante espaço para receber os maquinários e o mobiliário de grande porte. As 
oficinas de artes do couro e alfaiataria possuíam menos alunos, mas também 
precisavam acomodar muitas mesas de trabalho e armários. Nas Figuras 2.77 e 2.78, 
estão registradas imagens dessas oficinas nos momentos das aulas práticas, com 
alunos de diferentes faixas etárias, predominando a presença do sexo masculino.  

Figura 2.77 – Ambientes internos (oficinas tipografia e carpintaria) do Liceu Industrial de Fortaleza 
/CE. 

  
Fonte: FGV CPDOC (1942b). 
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Figura 2.78 – Ambientes internos (oficina de alfaiataria) do Liceu Industrial de Fortaleza/CE. 

  
Fonte: FGV CPDOC (1942b). 

É importante ressaltar o registro de um relatório do CPDOC/FGV, emitido 
em fevereiro de 1943 pelo técnico Lycerio Schneirer e assinado pelo diretor da Divisão 
Industrial Francisco Montojos39, direcionado ao diretor do Liceu Industrial de Fortaleza, 
onde é informado sobre as condições físicas em que se encontrava a sede da escola:  

O estabelecimento, depois de ter sido obrigada a devolver o antigo 
edifício da escola de Aprendizes Marinheiros em que funcionava 
anteriormente, acha-se instalado provisoriamente em um prédio 
residencial cedido pelo Governo do Estado, cujas dimensões 
excessivamente acanhadas podem ser verificadas(...) O espaço 
restrito não permitiu sequer a montagem de todas as máquinas 
que, em grande parte, tiveram que ser depositadas na Penitenciária do 
estado. (CPDOC/FGV, 1943, p. 12, grifo nosso). 

Neste mesmo documento, o técnico de Educação Schneirer relatava que 
o edifício apresentava a área total construída de 906m² e área coberta de 510m² e 
estava implantado em terreno com área de 1.611m². Existiam, na sua estrutura, seis 
salas de aulas, totalizando uma área de 202m², e as oficinas ocupavam cinco salas, 
totalizando 194m². Schneirer recomendava ainda que fossem tomadas ações 
urgentes para o ano corrente, tais como viabilizar o aluguel de um ou mais imóveis, 
que comportassem as instalações da Escola de forma adequada, estimando os custos 
necessários para o aluguel e para a aquisição de mais equipamentos (CPDOC/FGV, 
1943).  

 O relatório acima descrito não incluiu um desenho ou planta 
arquitetônica de como os ambientes estavam distribuídos no edifício. Dessa forma, a 

 
39 Francisco Montojos foi um dos protagonistas na discussão do ensino industrial, tendo sido o primeiro 
diretor da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico em 1931. 
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partir da análise desses dados técnicos e de imagens acima registradas no 
CPDOC/FGV, além de observações realizadas in loco no edifício atual, a autora 
procurou reconstituir a planta baixa dos dois pavimentos do Liceu Industrial do Ceará 
nesse período da década de 1940. 

Como a Escola Industrial necessitou adaptar-se a um edifício já 
existente, foram consideradas algumas dessas questões acima descritas, associadas 
aos dados fornecidos, para propor uma possível organização dos espaços. O 
pavimento térreo ocupava uma área de 51 m² no lote e possuía três acessos, sendo 
dois para a fachada sul e outro para fachada leste. Ao analisar a fachada do edifício 
nesse período, observa-se que seu projeto original tinha uma volumetria de dois 
pavimentos e outra somente térrea, com acesso à Rua Senador Alencar. A partir da 
análise das imagens dos ambientes internos e considerando a área de 194m² ocupada 
pelas cinco oficinas, presume-se que todas elas ficavam no pavimento térreo. Nos 
projetos das escolas profissionais, sempre era priorizada a instalação das oficinas nos 
pavimentos térreos, sendo também geralmente mais afastadas do acesso principal, 
considerando o ruído e a manutenção dos maquinários. Nesse pavimento, deveriam 
existir mais três salas de aula, provavelmente posicionadas mais próximas do acesso 
principal. O conjunto de sanitários existente no térreo do edifício atual é provável que 
tenha a mesma localização dos banheiros da época da escola.  Como elemento de 
modernização no projeto, a presença do pequeno pátio no alinhamento da escada 
constituiu uma solução eficiente para o conforto ambiental de salas que estavam 
localizadas na parte mais interna da edificação (Figura 2.79).  

Figura 2.79 – Planta esquemática deduzida do térreo do Liceu Industrial de Fortaleza/CE (1940). 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada em medições no edifício atual e fotos antigas. 
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O pavimento superior era acessado por uma escada centralizada no 
corpo do edifício, com acesso independente pela Rua Senador Alencar. A partir da 
análise das imagens dos ambientes internos e considerando a área de 202m² ocupada 
pelas seis salas de aula, presume-se que existiam mais três salas no pavimento 
superior, provavelmente dispostas conforme a configuração da Figura 2.80, além de 
um salão para os setores administrativos divididos por divisórias baixas de madeira 
(2). O ambiente de número 1, que funcionava como sala de aula, foi confirmado por 
fotos. Nesse pavimento, também deveria estar localizada a sala do diretor da 
instituição, diante da sua relação com o setor administrativo. 

Figura 2.80 – Planta esquemática deduzida do pavimento superior do Liceu Industrial de 
Fortaleza/CE (1940). 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada em medições no edifício atual e fotos antigas. 

Nesse período, havia sido publicada a Lei Orgânica do Ensino Industrial, 
através do Decreto n° 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que demandava uma 
modernização na estrutura na rede dos Liceus Industriais, o que depois resultaria na 
mudança de nomenclatura da instituição por meio do Decreto n° 4.127, de fevereiro 
de 1942, sendo intitulada de Escola Industrial de Fortaleza, que, a partir de então, 
passaria a ofertar cursos técnicos e cursos pedagógicos, assim como cursos 
industriais e cursos de mestria, com a formação profissional em nível equiparado ao 
do secundário, possibilitando que os alunos formados nos cursos técnicos 
ingressassem no ensino superior em área equivalente à da sua formação (BRASIL, 
1942). 



298  

Diante das alterações na legislação educacional, substituía-se o caráter 
assistencialista característico das EAAs para intensificar a formação da mão de obra 
qualificada para a indústria. Diante desse quadro, o diretor do Liceu Industrial de 
Fortaleza na época, Waldyr Diogo de Siqueira, enviou uma carta ao Ministro Gustavo 
Capanema, em janeiro de 1943, relatando sobre as condições físicas precárias da 
sede e a área reduzida dos espaços, pois o edifício ocupado não permitia a realização 
de reformas (Figura 2.81). Parte dela foi transcrita a seguir: 

A referida Escola não poderá funcionar de forma alguma, nas 
condições em que se encontra atualmente, devido a insuficiência do 
prédio em que está instalada, que não corresponde às condições 
exigidas pela lei orgânica que regula o ensino industrial. Além de 
ser propriedade particular, o referido prédio tem área bastante 
reduzida, sem a capacidade para uma remodelação necessária aos 
fins em vista e ainda se oferecesse melhor amplitude, seria 
desaconselhável, sob todos os pontos de vista, qualquer modificação 
em tal prédio. (CPDOC/FGV, 1943a, p. 366/503, grifo nosso). 

Figura 2.81 – Carta do diretor Waldyr Diogo Siqueira para o Ministro Gustavo Capanema. 

 
Fonte: CPDOC/FGV (1943d) 

O diretor acrescentou ainda, no mesmo documento, a necessidade 
urgente de construir a nova sede planejada, cujo terreno já havia sido doado para 
viabilizar a construção da nova escola, afirmando que não conhecia, naquele 
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momento, a versão final do projeto arquitetônico que havia sido elaborada pelo 
Ministério da Educação. 

Lembro a V. Excia. que o Governo do Estado fez doação desde 1940, 
a este Ministério, de um terreno em ótimas condições para a Escola e 
ali seria o único local indicado para construir-se instalações de 
emergência exigidas para os fins em vista. Deixo de apresentar as 
plantas pedidas por V.E. por não conhecer o projeto definitivo da 
escola Industrial de Fortaleza, aprovado pela Divisão de Obras 
deste Ministério, entretanto, creio, podemos construir obras de 
emergência, com a urgência que o caso exige, sem prejudicar a 
construção projetada por este Ministério. (SIQUEIRA, 1943, p. 
366/503, grifo nosso). 

Cunha (2000) mostra um resumo dos dados de matrícula e frequências 
da escola, apesar de algumas informações incompletas, contemplando, assim, o 
período de 1937 a 1942. Observa-se que houve uma gradual redução de matrículas 
que culminou em apenas 61 alunos matriculados no ano de 1942. Esse cenário 
negativo pode ter sido consequência da adversidade climática que o Estado do Ceará 
enfrentou nesse período, pois muitas famílias migravam para outros estados do Brasil, 
associada à precariedade do espaço físico da escola (Tabela 2.2).  

Tabela 2.2 – Matrícula de alunos no período de 1937-1942 com taxa de frequência. 
ANO 1937 1938 1939 1940 1941 1942 

Número de matriculados 319 470 400 329 315 61 
Taxa anual de frequência 50,40% 69,80% 31,70% - - - 

Fonte: Cunha (2000, p.94 e 106). 

A Escola Industrial de Fortaleza funcionou nesta sede até 1952, quando 
se transferiu para a sua primeira sede planejada no bairro do Prado. Dessa forma, o 
edifício da Sede Beneficente do Pessoal da Rede de Viação Cearense foi desocupado 
pela Escola Industrial, voltando a ser utilizado pelos servidores da SBPRVC.  

Ao longo das últimas décadas, esse edifício recebeu algumas reformas, 
inclusive ampliando uma extensão do pavimento superior na Rua Senador Alencar. 
Apesar dessas alterações, o presidente da SBPRVC, José do Carmo Gondim, 
reconhecendo que o edifício ainda manteve boa parte das características da 
edificação original, principalmente em sua fachada, solicitou ao Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, em maio de 2000, que fosse avaliada a possibilidade de 
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tombamento do edifício por sua relevância, sendo um marco referencial na cronologia 
histórica da cidade de Fortaleza.  

Sobre a valorização do patrimônio edificado, Choay (2014), baseada em 
Quatremére de Quincy, aborda o significado de monumento histórico aplicado à 
arquitetura, em que a palavra 

designa um edifício, quer construído para eternizar a recordação de 
coisas memoráveis, quer concebido,  erguido ou disposto de forma a 
tornar-se num agente de embelezamento e magnificência nas 
cidades[...] sob esta segunda relação, a ideia de monumento, mais 
relativa ao efeito do edifício do que ao seu objeto,  ou à sua 
finalidade, pode convir e aplicar-se a todos os gêneros de edificações. 
(CHOAY, 2014, p. 19). 

O processo de tombamento da edificação foi encaminhado para a 
Fundação Cultural de Fortaleza, porém sua análise demorou alguns anos, resultando 
no decreto do tombamento provisório do imóvel pela Secretaria de Cultura de 
Fortaleza, em 2 de fevereiro de 2012. Esse procedimento permitiu então que a 
identidade histórica do edifício ficasse garantida às futuras gerações, estabelecendo 
que ele, a partir de então, estivesse protegido contra destruição ou alterações em sua 
estrutura física, sem a devida anuência do referido órgão, embasado no artigo 13 da 
Lei municipal nº 9347/2008 e também reforçado pelo artigo 216 da Constituição 
Federal de 1988 (Figura 2.82). 

Figura 2.82 – Documento do tombamento provisório do edifício do Liceu pela SECULTFOR. 

 
Fonte: Acervo SECULTFOR. 
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Na sequência, será discutida a análise tipológica dos edifícios ocupados 
pela EAA do Ceará nessa fase, sob os mesmos conceitos dos outros edifícios 
escolares de ensino profissional no Brasil.  

2.4.2. Análise tipológica 
Quanto à tipologia funcional: 

Inserção Urbana: ambos os edifícios ocupados pela EAA do Ceará, no período entre 
1937 e 1952, ficavam localizados no centro urbano de Fortaleza, uma área 
caracterizada pelo uso predominante comercial e institucional. A relação dos edifícios 
com o entorno era de conciliação, pois a escala e o padrão estilístico harmonizavam 
com as outras edificações vizinhas. Os lotes onde estavam implantados esses prédios 
não eram muito amplos, característica comum a essa região da cidade, o que 
possibilitou a ocupação de quase a totalidade do terreno, reduzindo a área permeável. 
Ambas as sedes possuíam mais de um acesso voltado para diferentes ruas, 
promovendo uma diferenciação de fluxos entre os usuários. Vale ressaltar que os 
pisos dos edifícios eram mais elevados que o nível das calçadas, visando a atender a 
aspectos higienistas, além de dar maior destaque à edificação (Figura 2.83)40. 

Figura 2.83 – Diagramas de implantação das Sedes 4 e 5 da EAA do Ceará.  

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

 
40 Os diagramas foram elaborados a partir das seguintes fontes: a planta da sede 4 obtida em croqui 
do CPDOC/FGV e a sede 5 obtida a partir de medidas realizadas in loco.  
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Programa: o programa era distribuído dentro de uma subdivisão já 
existente nas plantas dos edifícios, o que nesses casos não promovia 
necessariamente uma hierarquia adequada de funções e dimensionamentos 
adequados para alguns ambientes. Apesar de não terem sido obtidos dados precisos 
da localização de cada uso, presume-se que as oficinas geralmente ficavam com 
acesso mais próximo da rua, enquanto os setores administrativos ficavam localizados 
no pavimento superior, no caso da sede 5 (Figura 2.84). 

Figura 2.84 – Diagrama de usos das sedes 4 e 5 da EAA do Ceará. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Interações Funcionais: as circulações horizontais das sedes 4 e 5 
estavam localizadas nos eixos dos edifícios, possibilitando acesso a espaços em 
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ambos os lados. Nessas EAAs, observa-se que parte das circulações estavam 
voltadas para espaços descobertos, sendo uma condição vantajosa para a iluminação 
e a ventilação de certos ambientes (Figura 2.85). 

Figura 2.85 – Diagrama das circulações das sedes 4 e 5 da EAA do Ceará. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

Quanto à tipologia formal 
Composição/Linguagem: os últimos edifícios aproveitados ocupados 

pela EAA do Ceará apresentavam uma composição semelhante, pois tratavam de 
volumes únicos, alinhados ao limite do lote, que possuíam vazios internos que 
contribuíam para a ventilação e a iluminação. Porém, a sede 4 ocupava o antigo prédio 
do Liceu do Ceará, que era térreo localizado em frente a uma praça, enquanto a sede 
5 ocupava um imóvel de dois pavimentos situado em uma esquina do centro da 
cidade, o que promovia uma maior visibilidade na paisagem urbana. A linguagem da 
sede 4, cuja arquitetura foi idealizada ainda no final do século XIX, apresentava uma 
estética eclética rica em ornamentações, enquanto o edifício da sede 5, construído na 
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década de 1930 pela SBPRVC, inspirou-se no movimento Art Déco, com linhas mais 
geometrizadas41 (Figura 2.86). 

          Figura 2.86 – Diagramas de linguagem das sedes 4 e 5 da EAA do Ceará. 

 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

O Sistema Construtivo: o edifício da sede 4 havia sido construído no 
final do século XIX, adotando os métodos tradicionais de alvenaria estrutural e 
esquadrias em madeira com veneziana e vidro. O edifício da sede 5 ainda se encontra 
relativamente conservado, mantendo algumas características da inauguração, como 
a escada principal em madeira e os elementos de fachada. Foi observada in loco uma 
estrutura original de suporte do pavimento superior em perfis metálicos, sendo 
informado, na dissertação de Mota (2009), que o piso original utilizado foram tacos de 
madeira Acapu e ladrilhos hidráulicos no piso do térreo (Figura 2.87). A coberta foi 
estruturada com tesouras de madeira, cujo telhado foi camuflado por platibandas no 
perímetro do prédio. 
  

 
41 As fachadas esquemáticas das escolas foram elaboradas por proporção a partir de fotos e plantas 
existentes, pois não foram localizados os projetos originais completos. 
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Figura 2.87 – Elementos construtivos (escada, esquadrias, platibanda e ladrilho) da sede 5 da EAA 
do Ceará. 

 
Fonte: Acervo SecultFor. 

Vale ressaltar que, neste recorte temporal entre 1937 e 1952, enquanto 
a EAA do Ceará ocupou edifícios aproveitados, diversas outras escolas industriais já 
estavam abrigadas em edificações projetadas com uma estrutura mais adequada 
desde a década de 1930. Essa condição se dava diante de fatores políticos e 
econômicos, já que os estados precisavam doar um terreno adequado à construção 
das escolas e apresentar um contexto industrial mais desenvolvido. 

No próximo subtópico, será apresentado o processo de planejamento do 
projeto e da construção da nova sede da Escola Industrial de Fortaleza, abordando os 
aspectos urbanísticos da região onde a escola foi implantada, os agentes envolvidos, 
a logística da execução dividida em fases, as características do partido arquitetônico 
concebido e sua relação tipológica com as outras escolas industriais da Rede Federal 
projetadas no mesmo período. Vale destacar que foram resgatadas diversas fontes 
primárias para viabilizar a reconstituição do projeto original, que será apresentado em 
forma de plantas baixas e modelagens 3D. 

2.4.3. Planejamento e execução da nova Escola Industrial de Fortaleza 
No subcapítulo anterior, foram apresentadas todas as transformações 

ocorridas nas políticas públicas educacionais implantadas nas décadas de 1940 e 
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1950, que desenvolveram o ensino profissional. O contexto econômico-social foi 
marcado por transformações urbanas, influenciadas diretamente pela política 
nacionalista brasileira da Era Vargas. O investimento na educação voltada para a 
indústria promoveu a modernização de diversas escolas da Rede Federal, com a 
construção de sedes planejadas ou com aquisição de novos equipamentos, como foi 
visto nos exemplos apresentados. O governo federal deu continuidade ao 
planejamento de construção de novas escolas industriais, articulando com outros 
estados essas demandas. Assim, o Estado do Ceará viabilizou as providências 
necessárias para concretizar a construção da Escola Industrial de Fortaleza, em 
prédio próprio. 

A primeira medida foi tomada pelo interventor federal no Ceará, 
Francisco de Menezes Pimentel, quando assinou a Lei 319, de 8 de março de 1937, 
visando a abrir o crédito de 250:000$000 (duzentos e cinquenta contos de reis) para 
providenciar a aquisição do terreno, no bairro do Prado, pertencente a Octávio 
Menescal da Frota (BRAUN, 2015). O terreno seria doado ao governo federal, 
destinado à construção do novo edifício da Escola Industrial de Fortaleza, com uma 
área de trinta mil metros quadrados, conforme consta no documento da Figura 2.88.  

Figura 2.88 – Lei 319/1937 que autoriza a aquisição do terreno destinado à construção da Escola 
Industrial de Fortaleza/CE. 

 
Fonte: Braun (2015). 
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Somente dois anos depois seria registrado, no Diário Oficial do Estado, 
a publicação em que constava a doação do terreno à União, pelo Decreto n° 548, de 
4 de maio de 1939, localizado na Av. 13 de Maio, no bairro do Benfica, destinado à 
construção da nova sede da Escola Industrial do Ceará, também assinado pelo 
governador Francisco de Menezes Pimentel (Figura 2.89) (ANDRADE, 2017). Ainda 
segundo o autor, existem relatos de que, enquanto não se iniciava a obra de 
construção da nova sede da Escola Industrial, o terreno foi utilizado como espaço para 
organizar os alistados do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a 
Amazônia - SEMTA, que recrutava retirantes das secas no início da década de 1940 
para extrair látex na Amazônia e fornecer aos Estados Unidos da América. Também 
foi utilizado como abrigo para esses retirantes da seca até acontecer uma estabilidade 
climática que viabilizasse a retomada do projeto da nova sede. 

Figura 2.89 – Jornal com publicação da doação do terreno da nova sede. 

 
Fonte: Andrade (2017). 

Segundo Frago e Escolano (2001), a localização de um edifício escolar 
na trama urbana da cidade tem de ser examinada como um elemento curricular. A 
produção do espaço escolar no tecido de um espaço urbano determinado pode gerar 
uma imagem da escola como centro de um urbanismo racionalmente planificado ou 
como uma instituição marginal. O terreno escolhido para a construção da escola 
estava em local estratégico, pois estava inserido em uma região de uso predominante 
residencial, além da presença de bastante área verde e não muito distante do centro 
da cidade. 
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O terreno adquirido para a construção da Escola Industrial de Fortaleza 
fazia parte da área do Campo do Prado, localizado na região vizinha ao bairro Benfica, 
sendo também utilizado como espaço para corrida de cavalos. Holanda (2015) 
destaca que o Campo foi inaugurado em 1912, sendo palco de acontecimentos 
esportivos memoráveis, estando implantado em uma quadra entre a rua Marechal 
Deodoro e Av. dos Expedicionários, e de comprimento o extremo norte era a atual 
avenida 13 de Maio e, ao sul, as margens da Lagoa do Tauape, atual avenida Eduardo 
Girão. A Lagoa do Tauape foi posteriormente aterrada, sendo transformada em uma 
praça (Figura 2.90). O Campo do Prado foi palco dos jogos do Campeonato Cearense 
até a década de 1940, quando uma área considerável foi negociada entre o interventor 
Menezes Pimentel com o presidente da Associação Desportiva Cearense à época, 
Jurandir Pires. Posteriormente, o Campo também cedeu espaço para a construção do 
estádio Presidente Vargas, que inicialmente era chamado de Estádio Municipal de 
Fortaleza42 (HOLANDA, 2015). 

Figura 2.90 – Vista aérea do Benfica com a Lagoa do Tauape e o Campo do Prado (direita) (1936). 

 
Fonte: Acervo pessoal Nirez. 

Segundo Holanda (2015), a região do Benfica foi ocupada inicialmente 
por algumas chácaras, desde o final do século XIX, e depois atingiu um rápido 
crescimento. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios, cuja obra levou muitas décadas, 
foi inaugurada em 1910 e foi a “referência aglutinadora” do bairro, no qual, no seu 
entorno, foram sendo construídas diversas moradias. O templo ficava localizado no 
Boulevard Visconde de Cauipe, no ponto terminal da linha de bondes do Benfica, onde 
iniciava o Caminho do Arronches, que conduzia os bois rumo à serra e ao sertão. Ao 

 
42 Muitas das áreas adjacentes ao terreno da Escola Industrial de Fortaleza eram de propriedade do 
Exército, incluindo o Quartel do 23º Batalhão. 
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longo desse Boulevard, as edificações ficavam alinhadas com a rua, dispostas em 
lotes estreitos, porém na parte final havia muitas chácaras inseridas em grandes lotes. 

 Dentre as primeiras edificações do bairro, destaca-se a construção do 
palacete da família Gentil (1918), que exerceu grande influência no entorno, região 
que ficou denominada de Gentilândia, que chegou inclusive a ter um clube social e 
time com o mesmo nome, Gentilândia Atlético Clube. A partir da década de 1930, o 
Benfica consolidou-se como bairro residencial, quando a alta sociedade se desloca 
do centro da cidade para as chácaras dessa região, assim como para o bairro da 
Jacarecanga. Grande parte da chácara Gentil foi desmembrada, vendendo os 
respectivos lotes, originando quarteirões e sendo construídas diversas vilas na 
localidade. O bairro era bastante arborizado, com a presença de muitas praças, sendo 
considerado uma área de residências aristocráticas, habitadas por comerciantes e 
profissionais liberais, tendo o seu período de apogeu até o final da década de 40 
(VASCONCELOS, 2013). Quanto aos equipamentos públicos e de lazer instalados na 
região, podem ser citados: o estádio Presidente Vargas (1941), o 23º Batalhão de 
Caçadores (1942) e o Maguari Clube (1946). A Figura 2.91 mostra o traçado urbano 
do bairro Benfica na década de 1940, mostrando a configuração das quadras, as 
principais vias de acesso e a presença de áreas verdes, evidenciando a ocupação 
ainda rarefeita de construções na região. 

Figura 2.91 – Localização da nova Escola Industrial de Fortaleza (em azul). 

 
Fonte: Recorte do Mapa de Fortaleza (década de 1940) – 

Acervo digital pessoal de Margarida Andrade. 

    A vocação do bairro para abrigar equipamentos de educação e cultura 
iniciou-se antes mesmo da chegada da Escola Industrial de Fortaleza e da UFC, pois 
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diversas instituições de ensino ficaram sediadas no bairro até a metade do século XX. 
O Colégio Santa Cecília, por exemplo, ocupava o terreno onde agora estão o 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e MAUC, sendo depois transferido para a 
Aldeota.  

O Colégio Nossa Senhora das Graças, que depois se torna Ginásio 
Americano, ficava em frente à Igreja Nossa dos Remédios. Também havia o Grupo 
Escolar do Benfica, chamado posteriormente de Grupo Escolar Rodolfo Teófilo, onde 
hoje está instalada a Faculdade de Economia. Diante do crescimento da cidade para 
a zona da Aldeota e litoral, o bairro foi gradativamente sendo esvaziado por seus 
moradores.  

Figura 2.92 – Avenida 13 de Maio na década de 1940. 

 
Fonte: Fortaleza Nobre (2012). 

Na Figura 2.92, observa-se a avenida 13 de Maio, na década de 1940, 
com a pavimentação ainda rústica, mostrando, à esquerda, a quadra em que seria 
construída a Escola Industrial de Fortaleza e, à direita, a presença de muitas chácaras, 
bangalôs e vegetação abundante.      

2.4.3.1. O projeto arquitetônico da nova escola 
Sobre a concepção do projeto de arquitetura, Waisman (2013, p. 25) 

destaca que  
“o projeto, por sua vez, constitui uma entidade com significados 
próprios e completos em si mesmos, pois implica uma projeção em 
direção ao futuro, uma proposta sobre modos de vida, modos de 
percepção do espaço e da forma, modos de relação como o meio 
urbano e rural, modos de conceber a tecnologia, etc [...]”. 
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A partir dessa afirmação de Waisman, compreende-se como a atividade 
projetual é complexa e como ela pode exprimir diversos significados, sendo a 
concepção arquitetônica uma projeção para o futuro, podendo também imprimir uma 
ideia de modernização. Assim, após alguns anos de espera, o projeto da nova sede 
da Escola Industrial de Fortaleza seria executado, representando esse ideal de 
modernidade pedagógica e arquitetônica, que contribuiria para o desenvolvimento da 
instituição.   

O terreno escolhido possuía 29.973m² e estava limitado pela da Av. 13 
de maio ao norte, Rua Marechal Deodoro a Oeste, pela Rua Paulino Nogueira ao sul 
e pela Rua Senador Pompeu a leste, localizado no bairro do Prado, hoje o atual bairro 
Benfica. Era uma região essencialmente residencial cercada de chácaras, que 
também abrigava o 23º Batalhão de Caçadores/10º Região Militar, além de outros 
equipamentos escolares e edifícios religiosos. Também era dotado de infraestrutura 
de transporte, através do bonde elétrico e do ônibus que fazia a linha do Prado. Nessa 
época, não havia sido implantada ainda a estrutura física da Universidade Federal do 
Ceará nas proximidades, cuja Reitoria seria construída naquela região em 1956 
(ARAUJO; PAIVA, 2019). 

O planejamento da nova sede foi desenvolvido no início da década de 
1940 para atender 800 alunos, sob a coordenação da Divisão de Obras do Ministério 
da Educação43. A perspectiva esquemática publicada por Fonseca (1986d) (Figura 
2.93) mostra um arranjo espacial, que remonta a mesma tipologia arquitetônica 
observada nos projetos das outras escolas industriais já apresentadas no subcapítulo 
anterior, cuja geometria dos blocos era proposta com diferentes formas, visando a 
atender ao programa de necessidades padrão recomendado pelo Ministério da 
Educação e Saúde. A solução adotava igualmente os pavilhões horizontalizados, a 
forma trapezoidal para o auditório, o ginásio com cobertura parabólica e os corpos 
oficinais sequenciados.  

 
43 Segundo Duarte Jr. (2021) o projeto da Escola Industrial de Fortaleza pode ter sido de autoria do arquiteto Renato Soeiro, porém em nenhuma das pranchas originais localizadas no arquivo do IFCE Campus Fortaleza, consta este registro.  
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Figura 2.93 – Perspectiva do Projeto Original da Escola Industrial de Fortaleza/CE. 

 
Fonte: Fonseca (1986d). 

O projeto arquitetônico foi analisado a partir das pranchas localizadas no 
arquivo do IFCE, campus Fortaleza, sendo confrontadas com o acervo iconográfico e 
alguns relatos pessoais de professores e servidores. Para resgatar a documentação 
do projeto original da Escola Industrial de Fortaleza, foi necessário visitar o arquivo da 
instituição, onde se encontrou o levantamento topográfico do terreno, algumas 
pranchas do projeto arquitetônico contendo plantas baixas e cortes e  algumas 
pranchas dos projetos complementares. O acervo iconográfico foi localizado, em sua 
maior parte, no Memorial do IFCE, no Setor de Comunicação do Campus Fortaleza e 
em outras fontes secundárias. 

Uma das pranchas identificadas mostra o projeto original com o 
detalhamento do bloco “H” articulado com o auditório (Figura 2.94). O desenho foi 
digitalizado para facilitar a identificação dos espaços que foram distribuídos em dois 
níveis, incluindo espaços para vestíbulos, banheiros e sala de projeção. A forma 
trapezoidal era adotada como um protótipo em todas as escolas industriais da Rede 
Federal na época, pois essa geometria contribuía para a eficiência acústica do espaço 
(Figura 2.95). 
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Figura 2.94 – Projeto original do Bloco “H” com o detalhamento do auditório. 

 
Fonte: Arquivo IFCE Campus Fortaleza adaptado pela autora. 

Figura 2.95 – Projeto executivo do auditório. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 A prancha do projeto executivo do ginásio esportivo foi localizada 
nos arquivos do IFCE, também mostrando um anexo para a lavanderia, cujo carimbo 
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ainda trazia a denominação de “Escola de Aprendizes Artífices”, com data de 1944. O 
equipamento esportivo foi planejado medindo 19,50m x 34,75m, com modulação 
estrutural a cada 5m. A lavanderia tinha uma estrutura de porte industrial contando 
com caldeira, estufa, sala de costura e rouparia, com área de 165m² (Figura 2.96).  

Figura 2.96 – Projeto original do Ginásio e Lavanderia da Escola de Fortaleza. 

  
Fonte: Fotografia do arquivo físico do IFCE – Campus Fortaleza. 

Outra importante prancha detectada no acervo do IFCE foi a  planta do 
levantamento topográfico do terreno, cujo carimbo registrava que o serviço foi 
realizado sob a responsabilidade da Divisão de Obras subordinada ao Ministério da 
Educação e Saúde (MES), datado de 02 de fevereiro 1948. O desenho mostrava as 
curvas de níveis com certa proximidade.  Informava ainda a área total do terreno de 
29.973m² e, diante dos desníveis existentes, exigiu um serviço de terraplanagem com 
volume aproximado de 10.045m³. Constavam também as respectivas dimensões das 
arestas do terreno, sendo no limite da Rua 13 de Maio com 200 metros, na Rua 
Marechal Deodoro, com 154,50 metros, além de também prever uma abertura de via 
no limite sudoeste, que seria a continuidade da Rua Paulino Nogueira, com 197,50 
metros (Figura 2.97). 

Figura 2.97 – Planta Topográfica do terreno da Av. 13 de Maio (1948). 

 
Fonte: Fotografia do arquivo físico do IFCE – Campus Fortaleza. 
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Também foram localizadas uma prancha de implantação dos blocos da 
escola e uma prancha de cálculo estrutural. Em ambas, verificou-se a presença de um 
selo de autenticidade da Construtora de Emilio Hinko, registrando que o arquiteto 
contribuiu com a elaboração de desenhos técnicos e projetos complementares 
durante o seu contrato de construção da escola (Figura 2.98).  

Figura 2.98 – Carimbos de projetos com selo de autenticidade de Emilio Hinko. 

  
Fonte: Fotografia do arquivo físico do IFCE – Campus Fortaleza. 

A referida prancha de implantação datada de 1954 apresentava a 
distribuição dos blocos no terreno. Observa-se que a disposição geral estava 
praticamente igual à da perspectiva elaborada pela equipe técnica do MES, mostrada 
anteriormente. O projeto apresentava uma legenda gráfica dos itens construídos 
(Etapa 1), dos itens a serem executados (Etapa 2) e do que estava apenas projetado, 
confirmando que a obra necessitou acontecer em etapas sucessivas. Nessa mesma 
prancha, constavam também um detalhamento de muros e gradis e o carimbo de 
identificação, registrando a denominação de Escola Industrial de Fortaleza (Figura 
2.99). 

Figura 2.99 – Prancha com Implantação do projeto original da Escola Industrial de Fortaleza/CE. 

 
Fonte: Fotografia do arquivo físico do IFCE – Campus Fortaleza. 
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       Para melhor compreender a implantação do projeto original, foi 
realizada a digitalização da prancha anterior mostrando a disposição dos diversos 
blocos. O edificio de forma “H” (1) foi implantado na área central, o setor de oficinas 
(3) locado próximo ao limite da Rua Marechal Deodoro, situado entre o vestiário (2) e 
o almoxarifado (4). A sudeste do terreno, estava localizada a casa do diretor (9) da 
instituição separada por um muro, porém com acesso direto à escola e próxima do 
auditório (10). Na área mais central do terreno, estava previsto o bloco (8), destinado 
a serviços de apoio. O projeto também previa mais ao fundo do terreno um campo 
esportivo (7), a casa para o zelador (5) e um ginásio de esportes (6) (Figura 2.100). 

Figura 2.100 – Implantação esquemática dos blocos do IFCE. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A configuração e a linguagem do projeto da Escola Industrial de 
Fortaleza atendiam a algumas premissas de modernidade, apesar de não contemplar  
totalmente os cinco pontos clássicos do modernismo Corbusiano. Entretanto, os 
princípios de racionalidade, padronização e uso de recursos da tecnologia industrial 
defendidos por outros mestres modernos como Walter Gropius, Alvar Aalto e Frank 
Lloyd Wright foram, conscientemente ou não, referências para essas soluções 
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formais, o atendimento do programa funcional e o sistema construtivo adotados na 
Escola Industrial de Fortaleza.  

Com relação as premissas gerais do movimento moderno, Alegre (2012) 
destaca três aspectos que foram atendidos na elaboração do projeto da Escola 
Industrial de Fortaleza: repetição, economia e higiene. A repetição representando o 
igualitarismo da sociedade e o sistema de produção em série, traduzida na repetição 
das salas de aulas e nos módulos das oficinas. A economia analisada no aspecto 
funcional é aplicada na otimização das circulações e dos acessos e no agrupamento 
de espaços. No aspecto da materialidade, há ausência de detalhes supérfluos de 
decoração. A higiene dos espaços é aplicada quando a implantação do edifício atende 
melhor às questões de insolação e ventilação, conferindo maior conforto ambiental 
(CORTÉS, 1997 apud ALEGRE, 2012, p.188). A autora também enfatiza a 
necessidade de melhorar a relação do edifício com o entorno, que foi reforçada a partir 
do século XX, quando foi substituída  

 
a estrutura em pátio por uma tipologia linear, mais aberta para o 
exterior, apoiada num sistema de corredor de acesso aos diferentes 
espaços lectivos. Estes espaços são alinhados ao longo de uma galeria 
de circulação e distribuição, de um dos seus lados ou de ambos os 
lados, organizando estruturas mais fechadas, nomeadamente em “E”, 
em “U” e em “H”, remetendo ainda para uma configuração em pátios 
abertos; ou estruturas mais abertas, sem a definição de limites de 
vazios exteriores, nomeadamente em T, I e em barras, referenciados 
aos princípios do urbanismo moderno. (ALEGRE, 2012, p. 188). 

Essas mudanças são visíveis na estratégia projetual aplicada no projeto 
da Escola Industrial de Fortaleza, cujos blocos foram executados em diferentes 
momentos, divididos em duas etapas detalhadas a seguir. 

O contrato de construção da obra do pavilhão de ensino entre a 
construtora de Emilio Hinko (1901-2002) e o governo federal foi registrado em jornal 
de grande circulação conforme Figura 2.101, o Gazeta Jurídica, no dia 24 de outubro 
de 1947 (ANDRADE, 2017).   
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Figura 2.101 – Publicação do contrato firmado entre a construtora e o governo federal. 

 
Fonte: Andrade (2017). 

Etapa 01: o serviço a ser executado pela construtora de Emilio Hinko 
previa inicialmente a construção dos blocos essenciais ao funcionamento da Escola 
Industrial do Ceará, que contemplavam os setores administrativos e pedagógicos, as 
oficinas, os vestiários e o almoxarifado.  

O bloco “H” era o corpo de maior destaque no conjunto, possuindo área 
construída aproximada de 3.420m². Sua volumetria era mais horizontalizada, cujo 
programa estava distribuído em dois pavimentos em quase toda sua extensão. Esse 
bloco principal foi detalhado em diferentes segmentos, tendo sido localizadas as 
pranchas referentes ao seu segmento central e aos cortes A-B e C-D, como se 
observa na Figura 2.102. Os carimbos dessas pranchas registram que a 
responsabilidade do projeto arquitetônico era da Divisão de Obras do Ministério da 
Educação, porém a autoria individual não está informada. Essa prancha foi produzida 
em janeiro de 1956, porém apresenta a seguinte observação no carimbo: “Revisão e 
atualização do desenho n 6 do projeto 143/44,  desenhado por R. L. Farias em 
02/02/1948”, que provavelmente foi uma das primeiras versões do projeto da Escola 
Industrial de Fortaleza. 
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Figura 2.102 – Pranchas do projeto original (1948) com redesenho de 1956. 

 

 
Fonte: Fotografia do arquivo físico do IFCE – Campus Fortaleza. 

Frago e Escolano (2001, p. 91) defendem que, na implantação do 
conjunto escolar, “o jogo ou relação entre zonas edificadas e não edificadas, eram 
quase sempre as primeiras, sobretudo a fachada e o edifício principais, as que 
determinavam a disposição do conjunto”. Os autores também discutem sobre a 
relação entre o interno e o externo no projeto, mostrando que, em algumas soluções, 
o edifício se apresenta em forma de “U”, “ao qual se chega através de um pátio ou 
jardim e que ao mesmo tempo acolhe e protege o visitante, recebendo-o entre suas 
duas asas como se fossem braços” (FRAGO; ESCOLANO, 2001, p. 97). Essa era 
exatamente a implantação do bloco “H”, que apresentava um recuo generoso em 
relação ao limite da rua, com dois “braços de pilotis” abraçando um jardim de entrada. 
A presença do muro baixo também contribuía para realizar uma maior integração do 
edifício com o espaço público e destacava sua arquitetura na paisagem. 
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O acesso principal do bloco era destacado através de uma marquise 
central de laje esbelta apoiada em dois pilares de seção circular. A composição da 
edificação apresentava volumes sacados e simétricos sobre pilotis, trazendo o 
conceito da permeabilidade visual típica da arquitetura moderna. Essas lâminas sobre 
pilotis se estendiam para áreas internas da escola, servindo de circulação e 
promovendo um espaço de convivência para os discentes. A região interna entre as 
alas do edifício configurava um pátio central, que constituía uma herança da forma 
usada nos colégios ligados às ordens religiosas do Período Colonial e ratificava um 
modelo de planta já bem difundida nos projetos escolares da década de 40 de 
Fortaleza, como é o caso da Escola Normal (1922), do Liceu do Ceará (1935) e de 
grupos escolares concebidos e construídos entre 1922 e 1954 em todo o Ceará 
(PAIVA et al., 2019).  

A partir de observações das pranchas localizadas no acervo do IFCE e 
de relatos de egressos da escola, foram desenhadas digitalmente as plantas baixas 
do pavimento térreo e superior do projeto original do bloco “H”. No pavimento térreo 
do edifício, ficavam os setores administrativos, tais como gabinete do diretor, 
secretaria, setor pessoal e contabilidade. Na ala direita, existiam ambientes 
destinados aos serviços de engraxate e barbearia para os alunos44. Também havia as 
duas alas de pilotis no térreo, que serviam de circulação e convivência dos alunos. No 
pavimento superior dos blocos, encontravam-se as salas de aula teóricas, com áreas 
equivalentes, seguindo a ordenação da modulação estrutural, além da presença de 
alguns banheiros. Na Figura 2.103, pode ser visualizada a distribuição dos setores 
em cores distintas. 
  

 
44 Relato de ambientes existentes na época foi obtido a partir de entrevista com o professor Edilson 
Pinto, realizada em outubro de 2019, que foi aluno na época da Escola Industrial. 
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Figura 2.103 – Diagrama de usos do bloco “H” com pavimentos térreo e superior. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

As circulações horizontais estavam dispostas nas laterais das lâminas e 
foram posicionadas para as fachadas poentes visando a contribuir para o conforto dos 
ambientes de maior permanência. A escada central recebia iluminação natural através 
de painéis fixos com vidro tipo colmeia, que também estavam presentes na fachada 
principal acima da marquise. A mesma solução de iluminação era adotada na escada 
da ala esquerda.   

A expressão do conjunto escolar resultava da simplicidade de sua 
concepção e da sua intenção plástica (Figuras 2.104 e 2.105). Esse arranjo 
compositivo pode ser enquadrado nas tendências (proto)modernas. Sob esse viés, 
Paiva et al. (2019) destacam que o “protoracionalismo” foi mais aplicado em fins da 
década de 1950, em Fortaleza, representando uma primeira modernidade 
arquitetônica. 
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Figura 2.104 – Escola Industrial de Fortaleza (década de 1950). 

 
Fonte: Acervo do Memorial IFCE. 

Figura 2.105 – Escola Industrial de Fortaleza (1952). 

 
Fonte: Acervo do Memorial IFCE. 

Sobre a modernização das técnicas e a disponibilidade de novos 
materiais desenvolvidas nesse período, Montaner (2012, p.141) destaca que a 
arquitetura moderna se desenvolveu ao mesmo tempo como intenção formal e como 
expressão dos avanços realizados no terreno da técnica e dos materiais: o aço, 
concreto armado e o vidro, etc. Nessa evolução dos materiais, predominam, 
primeiramente, uma tendência inexorável à industrialização, isto é, à produção em 
série, o crescente anonimato e a reprodutibilidade de cada elemento. 

A materialidade adotada no edifício já evidenciava essa intenção de 
modernidade, pois, além do uso do concreto armado, foram utilizadas esquadrias de 
diferentes materiais, sendo algumas mais largas em madeira e vidro e outras mais 
estreitas, no sistema basculante de ferro e vidro inseridos nas fachadas do poente. O 
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ritmo sistemático das aberturas reforçava o conceito de reprodutibilidade industrial, 
trazendo uma estética de ordenação e simetria para a fachada interna (Figura 2.106). 

Figura 2.106 – Pátio interno da Escola Industrial de Fortaleza (década de 1970). 

 
Fonte: Fotografia do arquivo físico do IFCE – Campus Fortaleza. 

O conjunto de oficinas foi implantado na zona oeste do terreno, com área 
415,00m² cada, próximas ao vestiário e ao almoxarifado, destinadas a atender aos 
cursos de tipografia, serralheria, alfaiataria, funilaria, mecânica e marcenaria. Na 
Figura 2.107, observa-se a prancha de detalhamento desses pavilhões. Uma 
circulação coberta contornava cada oficina e interligava os blocos, sendo separados 
a uma distância de 10 metros, o que possibilitava áreas de convivência para os alunos. 
Cada oficina possuía acessos independentes que pudessem facilitar as manutenções 
das máquinas. O pavilhão de tipografia era o que possuía mais compartimentação de 
espaços, visando a atender às diversas atividades desenvolvidas (encadernação, 
impressão, gravura, montagem, etc). As atividades de marcenaria e carpintaria 
ocupava a maior área no conjunto. As oficinas foram dimensionadas com pé-direito 
duplo e solução de ventilação natural através de aberturas nas zonas mais altas das 
paredes para viabilizar a exaustão do calor.  
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Figura 2.107 – Projeto original com detalhamento das oficinas. 

 
Fonte: Acervo Arquivo IFCE. 

O último dos pavilhões recebeu uma reforma para instalar uma estrutura 
destinada às aulas práticas de mecânica de automóveis, conforme foi registrado no 
projeto da Figura 2.108. O espaço era bem amplo, contando com um depósito para 
ferramentas e uma plataforma elevada para auxiliar nas inspeções. O carimbo da 
prancha não registra a data desse projeto, porém, diante da existência da casa do 
zelador no desenho, presume-se que essa prancha deve ser datada entre 1958 e 
1965, pois, neste último ano, a escola recebeu nova denominação. 

Figura 2.108 – Projeto (planta e corte) para oficina de mecânica de automóveis. 

 
Fonte: Arquivo IFCE Arquivo- Campus Fortaleza. 
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Sobre esses espaços de aulas práticas, Frago e Escolano (2001, p. 101) 
destacam que as oficinas dos centros de formação profissional tradicionalmente 
possuíam essa característica: “Sua arquitetura lembra, imita, um determinado 
desenho fabril, mas em geral se situam em espaços não visíveis do exterior ou como 
apêndices do edifício principal onde se acham as salas de aula”. A necessidade de 
abrigar maquinários de grande porte, associada ao trabalho de precisão, além da 
constante emissão de ruídos e calor, demandava que a arquitetura dessas oficinas 
fosse ampla e flexível, priorizando também soluções adequadas de conforto 
ambiental. 

Para atender à demanda de alunos das oficinas, foi proposto um amplo 
vestiário, com sanitários e chuveiros, que previa três áreas distintas, sendo um espaço 
menor independente para os mestres e outros dois maiores para os alunos, 
totalizando uma área de 608m² (Figura 2.109). Foi pensado com pé-direito bem alto, 
sendo ventilado de forma eficiente por janelas de madeira e vidro, além de cobogós. 
Ficava localizado ao lado das oficinas, para dar o devido suporte.  O almoxarifado 
consistia em um volume prismático com 263m², localizado mais a oeste, subdivido em 
quatro espaços, tendo a função de armazenamento de matérias-primas dos cursos 
práticos.  

Figura 2.109 – Parte posterior do vestiário a partir do pilotis do Bloco H. 

 
Fonte: Acervo IFCE. 

Para melhor visualizar a articulação entre esses blocos, o desenho da 
prancha original foi digitalizado, organizando os ambientes por cores, conforme 
mostra a legenda (Figura 2.110). 
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Figura 2.110 – Diagrama de usos do bloco com vestiário, oficinas e almoxarifado. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 Dentre as fontes primárias existentes no arquivo da instituição, foi 
localizada uma prancha datada de 28 de agosto de 1956 (Figura 2.111), cujo carimbo 
registra a origem do desenho ser da “Secção de Estudos e Projetos” da Divisão de 
Obras do Ministério da Educação que foi elaborada pelo profissional R. L. Farias, 
mostrando a planta de implantação dos blocos construídos na primeira etapa já 
mencionados. 

Figura 2.111 – Prancha com implantação e carimbo da Escola Industrial de Fortaleza (1956). 

   
Fonte: Acervo do Arquivo IFCE. 
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Etapa 02: a segunda etapa de construção dos outros anexos incluíra o 
bloco 2 de apoio, a residência do zelador e a residência do diretor, além de serviços 
complementares de muros, portões, gradis, mastros e terraplenagem.  

Foi localizada, no arquivo do IFCE - Campus Fortaleza, uma ordem de 
serviço expedida pelo Ministério da Educação, registrando parte dos serviços 
complementares da segunda etapa a serem executados, constando o nome da 
empresa contratada (Construtora Emilio Hinko LTDA), a data prevista de início e 
término (Outubro/1954 e Dezembro/1954) e a nomeação do engenheiro fiscal Rudolph 
Langer (Figura 2.112). Estima-se que esse prazo e o valor apresentado de CR$ 
1.058.900,00 devem ter sido referentes a uma primeira medição dos serviços 
destacados. O orçamento dos anexos foi atualizado em abril de 1953, a partir da 
planilha original 238/1944, somando o valor de Cr$ 9.391.728,00, conforme 
detalhamento na Tabela 2.3. Não foi localizado no arquivo da instituição o orçamento 
referente à primeira etapa construída do bloco H, oficinas, vestiários e almoxarifado. 

Tabela 2.3 – Orçamento da fase 2 de construção da Escola Industrial de Fortaleza/CE. 
Descrição do Serviço Valor orçamento (Cr$) 
Terraplenagem, muros, portões, gradis, passeios e mastros 2.347.866,00 

Construção do Pavilhão do Refeitório e Dormitório 6.068.670,00 
Construção da residência do Zelador 339.192,00 
Construção da residência do Diretor 636.000,00 
Total 9.391.728,00 

Figura 2.112 – Ordens de serviço referentes à segunda etapa de obra. 

    
Fonte: Arquivo IFCE- Campus Fortaleza 
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O bloco 2, de característica longilínea com dois pavimentos, foi 
implantado no centro do terreno, com o objetivo de abrigar os serviços de apoio e 
dormitórios, com uma área construída de 2.114,54m². Ao analisar pranchas do arquivo 
do IFCE, foi constatado que o bloco 2 recebeu uma alteração formal no pavimento 
térreo referente ao volume acoplado a ele. Na proposta original, apresentava um 
formato quadrado e depois foi modificado para uma forma de “T”, conforme pode ser 
observado na prancha de projeto elétrico do respectivo pavimento. 

Apesar de não ter sido localizado o projeto arquitetônico completo desse 
bloco, no projeto elétrico datado de 1957, pode-se observar a distribuição dos 
ambientes no pavimento térreo. O programa funcional do bloco incluiu uma generosa 
área de pilotis para convivência dos alunos, salão de estudos, o refeitório de alunos 
separado do refeitório dos professores, lavanderia, cozinha, caldeira, escritório, 
despensa, frigoríficos e banheiros (Figura 2.113). 

Figura 2.113 – Prancha do pavimento térreo e projeto elétrico do bloco 2 (1957) com detalhe do 
carimbo. 

 
Fonte: Acervo Arquivo IFCE- Campus Fortaleza 

A distribuição do pavimento superior foi observada em prancha de 
arquitetura localizada com o carimbo do MEC, porém sem data precisa (provável ser 
início da década de 1960), mostrando os respectivos ambientes originais, porém 
recebendo uma proposta de reforma na qual os antigos dormitórios seriam 
transformados em salas de aula, conforme indica a legenda de demolição. Na solução 
original, havia 14 dormitórios com áreas aproximadas de 39m² e banheiros para 
atender à estrutura de internato, que buscavam atender ao limite de 100 alunos 
provenientes do interior do Estado. Também existiam nesse mesmo bloco os espaços 
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destinados aos departamentos médico e odontológico, farmácia, biblioteca e depósito. 
A maioria dos alunos atendidos pela Escola Industrial era de jovens carentes, fato que 
justifica o programa arquitetônico precisar incluir um suporte adequado de serviços de 
saúde, alimentação e higiene (Figura 2.114). 

Figura 2.114 – Pavimento superior do bloco 2 com reforma dos dormitórios. 

 
Fonte: Acervo arquivo IFCE- Campus Fortaleza. 

Para melhor visualizar a distribuição dos ambientes no bloco 2, que 
concentra mais atividades de apoio, os desenhos das pranchas originais foram 
digitalizados, organizando os espaços por cores, conforme mostra a legenda (Figura 
2.115). 

Figura 2.115 – Diagrama de usos do bloco 2 reconstituída de acordo com o original. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A linguagem formal do pavilhão manteve a mesma estética moderna do 
conjunto, apresentando uma modulação estrutural rígida com pilotis. As esquadrias 
de ambos os pavimentos formavam um pano contínuo, trazendo uma maior integração 
dos espaços internos com o exterior, executadas em madeira, vidro e bandeirolas em 
venezianas. Nos banheiros, foi adotado o sistema de basculantes. Os espaços de 
recreio coberto sob pilotis existentes neste bloco e as duas laterais do bloco “H” eram 
interligados por meio de caminhos de traço orgânico que faziam a composição do 
paisagismo, juntamente com uma intensa vegetação no pátio central. A cobertura 
trazia uma solução distinta do outro edifício, pois utilizava a telha de amianto de duas 
águas com calha central (Figuras 2.116 e 2.117). 

Figura 2.116 – Vista aérea da escola após a construção do bloco 2 (final década de 1960). 

 
Fonte: Acervo pessoal Lucas Junior. 

Figura 2.117 – Articulação do bloco 2 e bloco H. 

 
Fonte: Acervo Memorial IFCE. 
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Na área posterior ao bloco 2, havia um generoso espaço livre, onde 
ficava o campo de esportes, que promovia a integração entre os alunos, sendo 
também uma área livre para futuras ampliações (Figura 2.118). 

Figura 2.118 – Fachada Sul com bloco 2 em destaque (início da década de 1970). 

 
Fonte: Acervo Memorial IFCE. 

A tectônica do conjunto consiste em um sistema estrutural em concreto 
armado com pilares, vigas e lajes em concreto armado, detalhadas nas pranchas de 
cálculo elaboradas pela construtora de Emilio Hinko. Vale ressaltar que o arquiteto 
fazia muitas parcerias com o engenheiro Alberto Sá (1895-1961), diplomado em Minas 
Gerais, que realizou o cálculo de muitas obras em Fortaleza nesse período. De acordo 
com Diógenes (2001), o uso do concreto armado tornou--se usual nas obras públicas 
e privadas de Fortaleza a partir da década de 1930, sendo bem disseminado diante 
dos recursos plásticos que oferecia.  

A residência do diretor foi concebida em dois pavimentos, locada na 
posição a leste do terreno, sendo uma construção de porte médio, com 
aproximadamente 255m². O programa funcional padrão incluía duas salas, hall, três 
quartos, dois banheiros, copa, cozinha e varandas. Esse projeto não favoreceu o 
conforto ambiental dos ambientes, pois os quartos ficaram posicionados para o lado 
do poente, enquanto a cozinha e a escada estavam locadas na lateral nascente. Para 
amenizar essa situação, as janelas dos quartos ficaram voltadas para norte e sul 
(Figuras 2.119 e 2.120). 
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Figura 2.119 – Projeto original da residência do Diretor. 

 
Fonte: Acervo Arquivo IFCE- Campus Fortaleza 

Figura 2.120 – Plantas baixas digitalizadas da residência do Diretor. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A residência do zelador, com 85m², foi locada na zona sul, após as 
oficinas que continham uma sala pequena, cozinha, serviço, três quartos e um 
banheiro. O carimbo da prancha mostra a responsabilidade do projeto sendo da 
Divisão de Obras do MEC, elaborada no ano de 1944 (Figuras 2.121 e 2.122) 
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Figura 2.121 – Planta baixa original da casa do zelador e carimbo. 

  
Fonte: Acervo Arquivo IFCE- Campus Fortaleza 

Figura 2.122 – Planta baixa digitalizada da casa do zelador. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

Essas duas residências faziam parte do programa de necessidades das 
escolas industriais, sendo importantes para manter o controle mais eficiente do 
complexo escolar e do cotidiano dos alunos. 

Comparando o projeto apresentado na perspectiva original com os 
blocos executados nessas duas etapas, observou-se que não foram incluídas as 
construções dos blocos do auditório e do ginásio coberto. Não foi possível obter 
documentos que justificassem esse fato, porém presume-se que deve ter sido por 
insuficiência de recursos financeiros disponibilizados pelo governo federal na época. 
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No Quadro 2.5, constam os dados técnicos dos blocos construídos nas duas 
primeiras etapas. 

Quadro 2.5 – Dados técnicos do primeiro conjunto arquitetônico (Etapas 1 e 2). 
Etapa Denominação Bloco Área Construída (m2) 

Etapa 1 

Bloco H - Administrativo- Pedagógico 3.420 
Oficinas (5) 2.075 
Vestiários 608 
Almoxarifado 263,50 
Passarelas 584 

Etapa 2 
Bloco 2 - Refeitório e dormitório 2.114,50 
Casa diretor 255 
Casa zelador 85 

 Total  9.405 
Fonte: Elaborado pela autora. 

A Escola Industrial de Fortaleza inicialmente ofereceu neste endereço 
apenas o curso industrial básico, que incluía o ensino nas oficinas de tipografia, 
alfaiataria, carpintaria/marcenaria e posteriormente a de mecânica.  

Andrade (2017) destaca que o novo edifício foi entregue à administração 
da escola sob a responsabilidade do novo diretor Jorge Raupp, cuja notícia foi 
veiculada na Revista do Instituto do Ceará, com registro em 19 de março de 1952 
(Figura 2.123). Jorge Feijó Raupp havia assumido a administração da instituição em 
24 de setembro de 1951 e permaneceu no cargo por mais alguns anos até a 
ocorrência de um fato trágico, quando o diretor foi assassinado, em janeiro de 1957. 
José Roberto de Mello Barreto foi nomeado seu sucessor, sendo empossado em 29 
de abril de 1957. 

Figura 2.123 – Publicação da entrega da obra na Revista do Instituto do Ceará de 1967. 

 
Fonte: Andrade (2017). 
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A partir de informações obtidas com professores e alunos da época45, foi 
confirmado que o ensino técnico de nível médio passou a ser disponibilizado somente 
em 1962, oferecendo os cursos de edificações, estradas e mecânica. Também foi 
relatado que foram construídas inicialmente apenas quatro das cinco oficinas 
previstas e que o último bloco de oficina abrigou provisoriamente a função de 
refeitório, até o bloco 2 ser concluído. A construção desse bloco foi lenta, tendo levado 
alguns anos para ser concluída e entregue no início da década de 1960 para viabilizar 
os novos cursos técnicos. 

2.4.3.2. Análise tipológica  
Considerando a reconstituição do projeto original da Escola Industrial de 

Fortaleza, pode-se realizar uma análise das características encontradas no seu 
partido arquitetônico que demonstram uma similaridade com a tipologia das outras 
escolas industriais apresentadas no subcapítulo anterior. Para isso, foram elaboradas 
modelagens e diagramas, que compõem a análise tipológica, facilitando a 
identificação dos conceitos do projeto.  

Quanto à tipologia funcional 
Inserção Urbana: a região onde o edifício foi implantado era 

predominantemente residencial, com presença de áreas verdes e praças, chácaras 
residenciais inseridas em amplos lotes, além de edifícios institucionais, como o estádio 
Presidente Vargas e o Quartel 23 Batalhão de Caçadores (Figura 2.124). A maior 
dimensão do terreno estava voltada para a Av. 13 de Maio, situada ao norte, sendo 
uma via de fluxo expressivo, contemplada pelo transporte de linhas de ônibus e bonde 
na época da inauguração da Escola Industrial de Fortaleza. A escala do edificação 
destacava-se das outras construções do entorno, considerando principalmente a sua 
extensão e a ocupação na respectiva quadra.  

O edifício foi implantado de forma a adaptar-se à característica 
topográfica do terreno, apesar de ter sido necessário realizar um volume de 
terraplenagem razoável durante a obra. O projeto original do Ministério da Educação 

 
45 Foram realizadas entrevistas em dezembro de 2020, com o arquiteto José Neudson Braga, que foi 
professor na Escola Industrial de Fortaleza entre 1962 e 1964, e com o arquiteto Paulo Cardoso, que 
foi aluno na instituição entre 1958 e 1964. 
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previa a construção de um conjunto arquitetônico com mais volumes, porém, durante 
o planejamento da obra, foram executados somente os blocos mais estratégicos para 
viabilizar a entrega da nova sede. Os blocos foram distribuídos com afastamentos 
suficientes a permitir uma boa iluminação, ventilação dos ambientes, além de criar 
zonas de convivência para os alunos. A área da quadra de esportes situada ao fundo 
do lote configurou um espaço pata ampliações futuras. 

Figura 2.124 – Diagrama de implantação da Escola Industrial de Fortaleza/CE (1959). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

O Programa: o projeto foi definido no mesmo período das outras escolas 
brasileiras, sendo elaborado com a participação da Divisão de Ensino Industrial. Como 
o desenho original foi alterado, considerando a demora da sua execução, foram 
necessárias algumas adaptações no uso dos espaços. Os primeiros blocos 
construídos foram o bloco “H”, com dois pavimentos abrigando a função administrativa 
e pedagógica, os pavilhões de oficinas, o bloco do vestiário e o almoxarifado. As 
oficinas apresentavam vãos generosos, permitindo uma polivalência de usos, o que 
possibilitou que um desses espaços possa ter abrigado por um período o refeitório da 
escola. Na etapa seguinte, foram construídos o bloco de serviços/dormitório, a casa 
do diretor e a casa de zelador. O conceito da hierarquia de funções, separadas em 
blocos individualizados com geometrias diferentes, foi utilizado nos projetos das 
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outras escolas no Brasil e também adotado na Escola de Fortaleza. O setor 
administrativo ficava situado no bloco principal, onde também ficavam, no pavimento 
superior, as salas de aula voltadas para a fachada mais ventilada voltada para o 
nascente. A área de pilotis sob as salas de aulas funcionava como espaço de 
circulação e convivência dos alunos. No projeto, foram incorporados sanitários dentro 
do edifício principal, assim como um bloco de vestiários exclusivo para o atendimento 
de alunos e professores. A área destinada ao lazer ficava localizada na parte posterior 
do terreno, sendo também um espaço para expansão da escola. Na Figura 2.125, a 
modelagem ilustra o projeto identificando os blocos por função conforme a respectiva 
legenda. 

Figura 2.125 – Modelagem da Escola Industrial de Fortaleza/CE ilustrada por usos. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

As Interações Funcionais: o acesso transcorria por meio do bloco 
principal, que estava recuado em relação ao limite da rua, constituindo um espaço de 
transição entre o edifício e a cidade.  

As circulações horizontais estavam sempre posicionadas nas laterais 
menos favorecidas do ponto de vista do conforto das lâminas, sendo interligadas às 
áreas de pilotis que também funcionavam como espaços de convivência. As oficinas 
eram conectadas por passarelas cobertas, que também serviam de proteção solar 
para as fachadas dos pavilhões, solução também bastante utilizada nas outras 
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escolas industriais do período. As circulações verticais no bloco “H”, devido a sua 
grande extensão, foram solucionadas por meio de três escadas localizadas em 
posições estratégicas, sendo uma mais centralizada e outras nas extremidades. O 
mesmo tratamento foi dado no bloco 2, que possui duas escadas, possuindo também 
uma circulação locada na face sul do bloco, cuja vedação era composta por elementos 
vazados, o que permitia melhores ventilação, iluminação e integração com o campo 
esportivo. Não foi adotado o recurso de rampas. A adoção desses materiais 
comprovou a adaptação do projeto aos parâmetros construtivos da região Nordeste 
(Figura 2.126).   

Figura 2.126 – Diagrama de circulações da Escola Industrial de Fortaleza/CE. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Quanto à tipologia formal 
Composição/Linguagem: o conjunto era formado por volumes 

prismáticos articulados ortogonalmente, sendo alguns de dois pavimentos e outros 
somente térreos. O bloco “H” destacava-se na solução por apresentar uma alternância 
de cheios e vazios, pela presença dos pilotis que aconteciam nos braços externo e 
interno do edificio. As oficinas estavam abrigadas em pavilhões sequenciados, com 
áreas de convivência intercalando a ocupação, sendo apoiadas pelos blocos dos 
vestiários e do almoxarifado. O bloco 2 manteve a condição de um pátio com pilotis 
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que se estendeu com uma circulação semiaberta por toda a extensão do bloco. A 
linguagem apresentava características modernizantes para o contexto arquitetônico 
da época, apresentando um despojamento visual prescindindo de ornamentações. 
Essa estética (proto)moderna era simples e pragmática e inspirava-se na arquitetura 
das vanguardas internacionais. As volumetrias eram prismáticas e horizontalizadas, 
além de utilizar materiais industrializados. A preferência por linhas retas e superfícies 
lisas também intencionava promover maior economia no custo das obras e otimização 
dos processos construtivos (Figura 2.127). 

Figura 2.127 – Diagramas de linguagem e modelagem da Escola Industrial de Fortaleza/CE. 

  

  

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

Sistema construtivo: o edifício da sede planejada adotou a solução 
estrutural de concreto armado, conforme já apresentado nos projetos de Emilio Hinko. 
Essa tecnologia viabilizou a execução de grandes vãos e espaços mais flexíveis, 
diante das possíveis mudanças de layouts e da possibilidade de crescimento dos 
ambientes. A modulação dos pilares no bloco “H” mostrou variações de distâncias de 
4,00m e 4,50m, inclusive definindo o comprimento das salas de aulas no pavimento 
superior, enquanto, no bloco 2, os pilares foram posicionados em torno de 5,00m. 
Observa-se que as modulações horizontal e vertical desses blocos apresentaram 
dimensões semelhantes, mostrando uma racionalização construtiva e distribuindo os 
espaços de forma ordenada (Figura 2.128). Vale ressaltar a diferença de pé-direito 
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existente entre o bloco “H”, com pilares de 3,00m, e o bloco 2, com pilares de 4,00m 
de altura, criando uma ruptura na continuidade espacial dos blocos que foram 
construídos com uma diferença temporal de mais de 10 anos.  

Figura 2.128 – Diagrama da modulação estrutural da Escola Industrial de Fortaleza/CE. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A partir de informações existentes em uma planta baixa do Bloco 2, 
identificaram-se os padrões de acabamentos e revestimentos a serem adotados para 
piso e parede da edificação, além de observações quanto à instalação de pias e 
bebedouros (Quadro 2.6). O projeto foi elaborado pela Divisão de Obras do Ministério 
da Educação, porém a data precisa não consta no carimbo (Figura 2.129). 

Quadro 2.6 – Especificação de materiais para piso e parede do bloco 2. 
Ambiente  Material Piso Material Parede 
Laboratórios de Química, Refeitório, banheiros. 

Marmorite 
Azulejo até h=2.10 

Gabinete geologia e solos, gabinete de material de 
construção, gabinete de topografia, sala de desenho, 
depósitos 

- 
Escadas Cerâmica - 
Sala de obras Taco - 
Cozinha e câmara frigorífica Cimento - 
Recreio Coberto Ladrilho 

vermelho - 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.129 – Planta baixa de projeto original parcial do bloco 2 com especificação de materiais. 

  
Fonte: Acervo Arquivo IFCE Campus Fortaleza. 

Com relação ao setor das oficinas, a estrutura era mais arrojada e vencia 
um vão de 12,00m, porém sendo suportada por pilares ordenados a cada 3,00m, 
alinhados à modulação da passarela externa. A cobertura foi solucionada com “sheds” 
padrão dente de serra, dividida em quatro águas cada, dotadas de aberturas 
direcionadas para a captação de luz e ventilação natural (Figura 2.130)46. 

Figura 2.130 – Maquete eletrônica com ângulos diferentes dos pavilhões de oficinas da escola. 

 
Fonte: Elaborados pela autora. 

Nos diversos blocos, a posição das esquadrias foi definida pela 
modulação estrutural, que seguiu uma paginação ritmada, havendo uma variação no 
dimensionamento das janelas, conforme a direção poente ou nascente. Os tipos de 
cobertas utilizadas foram a telha de barro no edifício principal “H” e telhas de 
fibrocimento nos outros blocos, sendo todas disfarçadas pelas platibandas de 
contorno. As vedações adotadas eram alvenarias de tijolos cerâmicos ou elementos 

 
46 Não foram localizadas pranchas com indicações de acabamentos referentes aos bloco 
administrativo, blocos de oficinas, vestiários e almoxarifado. Presume-se que a lógica de especificações 
tenha sido similar à do bloco 2 de serviços. 
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vazados (cobogós), conforme a necessidade de estabelecer maior ventilação, 
iluminação e integração com o exterior, como no caso das oficinas e da fachada sul 
do bloco 2 (Figura 2.131).                     

Figura 2.131 – Maquete eletrônica com ângulos diferentes do bloco 2. 

   
Fonte: Elaborada pela autora. 

A Escola Industrial de Fortaleza ficou sediada por 42 anos em edifícios 
construídos para outras finalidades, que receberam adaptações, porém os edifícios 
não apresentavam os espaços necessários para atender à demanda do seu programa 
funcional. Ao analisar as duas últimas sedes, comparadas ao novo projeto da Av. 13 
de Maio, observa-se como a modernização em sua estrutura física contribuiu para a 
qualidade espacial e construtiva da escola, assim como para as condições de conforto 
ambiental e possibilidades de ampliação da instituição. A nova sede da Escola 
Industrial também viabilizou a intenção do governo federal de ampliar a diversidade 
de cursos e de maior atendimento de alunos matriculados.  

No próximo capítulo, serão apresentadas as transformações ocorridas 
nas políticas do ensino profissional no período de 1959 a 1994, quando a instituição 
adquire autonomia administrativa e pedagógica, sendo importante avaliar como esse 
cenário de modernização impactou as tipologias arquitetônicas de algumas escolas 
do Brasil e a ampliação física da Escola Industrial de Fortaleza. 
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Este capítulo apresenta o contexto das políticas educacionais da Rede 
Federal, tendo como marco inicial o ano de 1959, quando a instituição adquiriu a 
nomenclatura de Escolas Técnicas Federais e a condição de autarquia com 
autonomia didática, administrativa, técnica e financeira. Por meio dessa nova 
regulamentação, foram ampliadas as ofertas de diversos cursos técnicos, adaptados 
à realidade dos mercados locais e ao padrão industrial de cada região. O marco final 
deste recorte foi definido como sendo o ano de 1999, marcado pela promulgação da 
Lei 9.394, que estabeleceu a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) e incluiu um capítulo próprio modernizando diretrizes da educação 
profissional. 

Dentro desse período, a partir de ações realizadas pelo governo de 
Juscelino Kubitschek, o país passou por intensas transformações políticas, sociais e 
econômicas suscitadas pela mudança da capital federal e pelo projeto político que 
culminou na inauguração de Brasília, em 1960. Entretanto, esse processo foi 
interrompido pelo golpe militar de 1964, por meio da instauração de uma ditadura 
que durou duas décadas. Na área econômica, aconteceram investimentos em 
infraestrutura, ressaltando o período do denominado “milagre brasileiro” (1968-
1974), porém tendo sido sucedido por um aumento da inflação e da dívida externa. 

O ensino profissional da Rede Federal articulou-se com todo esse 
contexto, impactando na mudança de suas nomenclaturas, que, a partir de 1959, 
foram intituladas de Escolas Técnicas Federais, e, a partir de 1978, iniciou-se o 
processo de “cefetização”1 em três escolas (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro), 
realidade que depois se estenderia ao restante do país, introduzindo os cursos 
superiores de tecnólogos. Também foram promulgadas duas LDBs, em 1961 e 1996, 
além de outras leis, que alteraram a estrutura do ensino profissional dentro do 
panorama geral da educação brasileira. 

Diante do exposto, o capítulo está dividido em cinco partes: o contexto 
político e econômico do ensino profissional e a autonomia administrativa da Rede 
Federal, a pluralidade da arquitetura escolar brasileira, as permanências e rupturas 
na arquitetura das Escolas Técnicas Federais, sua análise tipológica e uma parte 
específica sobre a Escola Técnica Federal do Ceará e suas remodelações. 

 
1 O termo “cefetização” simboliza o processo gradual de transformação das Escolas Técnicas 
Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) em todas as capitais do país. 
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3.1. O contexto político e econômico do ensino profissional e a autonomia administrativa da Rede Federal 
O plano de governo de Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil 

entre 1956 e 1960, estimulou as negociações com multinacionais, atraindo capital 
estrangeiro, além de incentivar as riquezas naturais do País, baseada no trinômio 
energia, transporte e alimentação. Assim, tornou-se uma prioridade capacitar 
operários, investindo no ensino técnico-profissional. Juscelino acreditava na 
integração do homem à civilização industrial, vinculando estrategicamente o ensino 
técnico ao desenvolvimento econômico e promovendo o domínio das novas 
tecnologias que surgiam. O progresso técnico era símbolo de modernização, sendo 
necessário disciplinar os jovens para as atividades produtivas e a divisão das tarefas 
(FAUSTO, 2008 apud BRAUN, 2015). 

Segundo consta no texto da mensagem apresentada por Juscelino 
Kubitschek ao Congresso Nacional em 1956, havia, no Brasil, 1.600.000 operários, 
dos quais 80% eram mão de obra meramente braçal e os 20% restantes 
necessitavam de preparação altamente qualificada. O próprio governante reconhecia 
que muito ainda precisaria ser investido na estrutura física do ensino 
técnico-profissional. 

“Nossas escolas industriais estão mal equipadas e funcionam 
algumas em prédios adaptados, impróprios e velhos; as novas 
construções estão paralisadas ou prosseguem muito lentamente, por 
falta de recursos orçamentários suficientes.” (BRASIL, 1987, p. 259). 

Este mesmo texto informava que a rede escolar de ensino profissional, 
incluindo as escolas federais, as equiparadas e as reconhecidas, atendia a uma 
matrícula de 17 mil alunos, que o Presidente considerava insuficiente. Dessa forma, 
deveria ser realizada uma atualização da respectiva legislação que estava em 
processo de transformações diversas. A intenção era executar um plano de largos 
investimentos no setor de ensino industrial incluindo a expansão da rede escolar, a 
renovação de equipamentos, o aperfeiçoamento de professores e administradores 
das escolas de ensino industrial mediante cursos intensivos e o reajuste da 
legislação vigente, dando uma nova organização escolar descentralizada, flexível, 
ajustável à realidade do mercado de mão de obra e do grau de desenvolvimento 
fabril de cada região, dentre outras ações (BRASIL, 1987). 
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O planejamento de desenvolvimento do ensino industrial culminou com 
a promulgação, em 16 de fevereiro, da Lei nº 3.552 de 1959, que foi regulamentada 
pelo Decreto nº 47.038, de 16 de outubro. Esse decreto determinou alguns objetivos 
para a modalidade de ensino industrial, considerando que deveriam: 

“a) formar técnicos para o desempenho de funções de imediata 
assistência a engenheiros ou a administradores para o exercício de 
atividade em que as aplicações tecnológicas exigem profissional 
dessa graduação;  
b) proporcionar base de cultura geral e conhecimentos técnicos que 
permitam ao diplomado integrar-se na comunidade, participando do 
trabalho produtivo, ou prosseguir os seus estudos” (BRASIL, 1959a). 

A Lei nº 3.552 estabeleceu uma nova estrutura organizacional e jurídica 
para as escolas da Rede Federal, que nesse momento estavam subordinadas ao 
Ministério da Educação e Cultura, passando a ser consideradas autarquias com 
personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e 
financeira. Nesse mesmo momento, as escolas recebem a denominação de Escolas 
Técnicas Federais, ampliando a oferta de cursos técnicos em suas unidades e 
contribuindo para o maior crescimento das indústrias (BRASIL, 1959a).  

A partir da implantação dessa nova lei, as escolas industriais e técnicas 
da Rede Federal não tiveram mais suas matrizes curriculares unificadas e 
subordinadas diretamente à Diretoria de Ensino Industrial e ao MEC. Também 
ficaram definidos nessa regulamentação os programas em geral, os cursos de 
aprendizagem industrial, os industriais: básicos, técnicos e extraordinários; a 
organização do regime escolar; o sistema de avaliação; a condição de emissão dos 
certificados e a forma de articulação do ensino Industrial com outras modalidades. 
Candido (2019) destaca que a autonomia concedida às ETFs conferiu uma maior 
flexibilidade a essas instituições, propiciando um crescimento no número de 
matrículas, a melhoria na qualidade dos cursos, o aumento na produtividade dos 
recursos, bem como a possiblidade de responder às necessidades locais e 
regionais. Essa condição contribuiu para um maior investimento do governo federal 
na ampliação de suas unidades e na inauguração de novas escolas. Considerando a 
situação de maior autonomia de cada escola, a aquisição de equipamentos para 
oficinas e laboratórios e a contratação de professores e técnicos administrativos 
também ficaram menos burocráticas.  

A instituição poderia oferecer, de forma exclusiva ou conjuntamente, 
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cursos de aprendizagem, básicos ou técnicos, e o currículo escolar deveria ser 
elaborado pelo Conselho de Professores, que depois será proposto pelo respectivo 
diretor à Diretoria do Ensino Industrial (DEI). A DEI tinha ainda a responsabilidade da 
elaboração das diretrizes gerais dos currículos e o preparo do material pedagógico 
(BRASIL, 1959a, artigos 7 e 11). No que se refere à estrutura física do 
estabelecimento, o artigo 10 definia alguns ambientes prioritários na configuração do 
edifício, destacando que “[...] além de pessoal docente idôneo, os estabelecimentos 
devem sempre contar om biblioteca, laboratórios, oficinas, gabinetes e salas-
ambientes, aparelhados para um ensino eficiente e prático” (BRASIL, 1959a). 

No artigo 17, estava prevista a instituição de um Conselho de 
Representantes, composto por seis representantes da comunidade e escolhidos 
pelo Presidente da República, a quem competia a administração dos 
estabelecimentos de ensino industrial, fiscalizar a execução do orçamento escolar e 
examinar o relatório anual do Diretor, sendo renovado a cada dois anos (BRASIL, 
1959a). Essa condição refletia ainda uma forte interferência do poder federal sobre a 
gestão das escolas, apesar de ter sido instituída a sua autonomia. 

Também ficou estabelecido, no artigo 31, que as escolas industriais 
poderiam receber recursos extras, tais como “[...] auxílios e subvenções dos poderes 
públicos e donativos, doações e quaisquer outras contribuições particulares, 
constituindo tais rendas fundo especial do estabelecimento por ele próprio 
administrado” (BRASIL, 1959a).  

Considerando esse contexto de reformas na educação nacional, em 
julho de 1959, acontece um movimento de reafirmação do “Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova”, de 1932, intitulado manifesto dos educadores “Mais uma vez 
convocados”, que foi novamente redigido por Fernando de Azevedo, contando com 
mais de cem assinaturas, entre as quais estavam as de Anísio Teixeira, Caio Prado 
Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Darci Ribeiro. Esse grupo de intelectuais 
reafirmava a defesa de ideais de uma escola pública, laica, obrigatória e gratuita, 
levantando a bandeira da educação liberal e democrática e procurando encontrar 
soluções para dificuldades enfrentadas pela instrução pública nacional. Na visão 
deles, ainda havia indiferença dos governantes com relação às questões 
educacionais (BRAUN, 2015). 

No cenário político, Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília, em 1960, 
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a nova capital do país, e logo depois Jânio Quadros assumiu a presidência do país, 
permanecendo pouco tempo no poder, pois renunciou ao cargo. Foi sucedido por 
João Goulart, que governou entre 1961 e 1964, cujo governo tentou realizar algumas 
reformas substanciais com o apoio da classe trabalhadora, porém resultando em um 
embate com a classe mais elitizada, gerando uma instabilidade política. A economia 
nesse momento estava caracterizada por um certo descontrole das despesas 
públicas o que gerou um aumento inflacionário.  

Segundo Bomeny (2020), no campo da educação, durante a gestão de 
João Goulart, pode-se ressaltar a atuação do educador pernambucano Paulo Freire, 
que defendeu a alfabetização de adultos, por meio da “pedagogia da libertação”, que 
foi divulgada em todo o Brasil e na América Latina. A pretensão era combater o 
analfabetismo e investir na formação técnica e científica para que o país pudesse 
produzir sua própria tecnologia. 

Braun (2015) assinala que o Ministro da Educação, Clemente Mariano, 
havia apresentado, em 1948, o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, que foi alvo de intensos debates ideológicos e políticos entre intelectuais 
“escolanovistas”, católicos e políticos. Depois de um longo caminho, foi publicada a 
Lei n.º 4.024/61, em 20 de dezembro de 1961, a primeira LDBEN, no governo de 
João Goulart, fruto de um período inicial de redemocratização do país.  

Através desta lei, foi estabelecida a equivalência entre todos os cursos 
de nível médio, dentre eles os técnicos, integrando o ensino profissional ao sistema 
regular de ensino, para ingressar nos cursos de nível superior. Isso significava que 
ambos, o ensino secundário e profissional (industrial, comercial, agrícola e normal), 
a partir daquele momento, representaram na “teoria” a igualdade de condições entre 
o ensino destinado às elites e às camadas desfavorecidas. A referida lei promoveu 
uma descentralização da educação, representando um novo momento democrático, 
pois determinou que cada estado poderia organizar o seu sistema de ensino, 
permitindo as preferências regionais de cada escola.   

Para Medeiros Neta et al. (2018), esta nova Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) constituía uma ratificação das Leis Orgânicas publicadas em 1942, pois sua 
regulamentação continuava a manter a dualidade histórica da educação profissional, 
que estava sempre associada à formação da camada operária, enquanto a classe 
mais abastada recebia a educação do ensino propedêutico, com o fim de exercer 
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atividades de direção na sociedade. Ainda segundo esses autores, “[...] essa LDB 
ratifica o modelo de educação do Estado Novo, que se compromete com o 
desenvolvimento econômico, formando força de trabalho para atuar nos três setores 
da economia, o primário, o secundário e o terciário” (MEDEIROS Neta et al., 2018, 
p.175). 

No que diz respeito ao ensino profissional, o artigo 49 estabelecia que 
os cursos industrial, agrícola e comercial seriam ministrados em dois ciclos: o 
ginasial, com a duração de quatro anos, e o colegial, no mínimo de três anos, 
definindo que seriam ministradas disciplinas específicas e optativas. As instituições 
poderiam criar um curso pré-técnico, com duração de um ano, entre o primeiro e 
segundo ciclos, em que seriam ministradas disciplinas do curso colegial secundário 
(BRASIL,1961).  

Com o golpe militar de 1964, o país passou a ter uma nova orientação 
política, ideológica e econômica, fortalecendo a centralização nas decisões das 
políticas educacionais. Foi um período marcado por repressão, censura e autoridade 
do Poder Executivo em detrimento dos Poderes Legislativo e Judiciário. Na 
economia, os conglomerados fortes foram fortalecidos, contemplando as áreas do 
setor energético, serviços bancários, transportes e comércio. A educação pública 
tornou-se mais burocratizada, sendo também instrumento de controle da sociedade, 
visando a evitar rebeliões e atitudes que não harmonizassem com os valores da 
Ditadura. Segundo Braun (2015, p. 145), as teorias e os métodos pedagógicos 
restringiam a autonomia dos educadores e educandos, utilizando o sistema 
educacional como “estratégia de crescimento acelerado e autoritário do capitalismo 
brasileiro”.  

Manfredi (2016) destaca que os governos militares (de Castelo Branco 
a João Baptista Figueiredo, de 1964 a 1985) priorizaram a execução de grandes 
obras, como a construção de polos petroquímicos do Rio Grande do Sul; a expansão 
dos núcleos de exploração e produção de petróleo da Bacia de Campos, na Bahia e 
no Sergipe; a construção das hidroelétricas de Itaipu; os polos agropecuários e 
agrominerais da Amazônia, estimulando a criação de programas que demandavam a 
qualificação de mão de obra. Assim, foi revitalizado o Programa Intensivo de Mão-
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de-Obra (PIPMO)2. Os treinamentos desenvolvidos pelo PIPMO aconteceram por 
meio de instituições especializadas em formação profissional, como o SENAI a as 
escolas da Rede Federal, com o intuito de preparar esses profissionais com 
agilidade, onde os cursos realizados eram de curta duração, aplicando conteúdos 
práticos e operacionais. 

A infraestrutura das escolas Industriais privadas pertencentes ao 
“Sistema S”3 testemunhou grande expansão até o final da década de 1960, que, 
segundo Ferraz (2008), foi a “Era de Ouro” de investimentos. Entretanto, após o 
golpe militar, houve um declínio no número de construções de novas unidades, o 
que enfraqueceu a modernização dessas escolas. 

Em 1965, foi promulgada, em 20 de agosto, a Lei nº 4.759, 
determinando, no artigo 1º, que “ as Universidades e as Escolas Técnicas da União, 
vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, sediadas nas capitais dos Estados 
seriam qualificadas de federais e teriam a denominação do respectivo Estado”. Caso 
a instituição não estivesse sediada na capital do estado, receberia o nome da 
respectiva cidade onde estava situada. Dessa forma, no caso da  instituição de 
Fortaleza, passou a ser denominada Escola Industrial Federal do Ceará (BRASIL, 
1965). 

Nesse período do governo militar, foi outorgada uma nova Constituição, 
em 24 de janeiro de 1967, que foi depois substituída pela Emenda Constitucional 
nº1, de 17 de outubro de 1969. Cordão e Moraes (2017) apontam que, por meio 
dessa emenda, foi retirada a vinculação de recursos, o que acarretou um processo 
de precarização do ensino no aspecto da infraestrutura escolar e de salários de 
profissionais. O artigo 176 dessa Constituição estipulou que o ensino passava a ser 
obrigatório dos 7 aos 14 anos e gratuito nos estabelecimentos públicos de ensino.  

No que diz respeito à realidade da Rede Federal, acontece um outro 
marco histórico, quando foi publicado o Decreto nº 60.731, em 19 de maio de 1967, 
que determinava que as fazendas modelos do Ministério da Agricultura passariam a 
ser subordinadas ao Ministério da Educação e Cultura, tornando-se Escolas 

 
2 O PIPMO foi criado no governo de João Goulart (1961-1964), visando a um intenso treinamento de 
operários para atender a diversos setores da economia. 
3 O Sistema S de Escolas Profissionais era composto pelas instituições SENAI, SENAC e SENAR, 
que promoviam a capacitação profissional de funcionários diretamente ligados às atividades 
industriais, comerciais e rurais, respectivamente. 
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Agrícolas, ampliando, assim, as opções de cursos técnicos da instituição (BRASIL, 
1967b). Outra novidade no contexto educacional foi a promulgação da Lei n° 
5.540/1968, publicada em 28 de novembro de 1968, que aprovou a oferta dos 
cursos Tecnólogos. 

Outro registro que merece destaque foi o acordo realizado entre o 
Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for International 
Development (USAID), com o objetivo realizar uma reforma da educação brasileira, 
contribuindo para o desenvolvimento da economia nacional, incluindo o fornecimento 
consultoria técnica e apoio financeiro. Essa iniciativa desdobrou-se na realização da 
Reforma Universitária, instituída pela Lei n° 5.540/1968, pois estipulava as diretrizes 
de organização, o funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 
média.  Por meio dessa regulamentação, o ensino brasileiro substituiu o modelo 
vigente francês pelo modelo americano, visando a otimizar a infraestrutura e os 
servidores disponíveis (BRAUN, 2015).  

Segundo consta na mensagem apresentada pelo presidente Arthur da 
Costa e Silva ao Congresso Nacional, em 1969, sobre a formação de mão de obra 
industrial: 

“Através do Programa Intensivo de Preparação da Mão-de-Obra 
Industrial, foram formados e treinados 36.790 técnicos e operários. 
Equipamentos importados nos termos de convênios firmados em 
1967, no valor de NCr$ 53 milhões, foram distribuídos a diversas 
escolas industriais” (BRASIL, 1987, p.400). 

Na esteira das reformas educacionais, foram analisadas outras 
propostas por equipes do Conselho Federal de Educação, e então o governo federal 
implementou alterações na LDB, com foco no ensino de 1º e 2º graus, por meio da 
Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971, que substituiu os antigos cursos primário e 
ginasial pela denominação de 1º grau, com 8 anos de duração, e o ensino médio 
recebeu a denominação de ensino de 2º grau, visando à formação integral dos 
alunos, com três ou quatro anos de duração. A referida lei ainda determinava a 
profissionalização obrigatória e universal, buscando implementar o ensino médio 
profissionalizante para todos. O objetivo do governo militar era preparar uma mão de 
obra qualificada em larga escala para atender às necessidades das indústrias em 
regime de urgência, porém a intenção acabou não sendo bem-sucedida, pois a 
infraestrutura da maior parte das escolas não recebeu os investimentos necessários 
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para modernizar os equipamentos das escolas e melhorar a 
capacitação/remuneração dos professores, apresentando condições inadequadas 
para viabilizar a aplicação da nova lei (BRASIL,1971).  

Shimizu (2010) assinala que os cursos profissionalizantes conferiam às 
escolas técnicas um prestígio nunca antes alcançado, no qual, no período normal, a 
legislação da época previa para o curso técnico industrial uma duração de quatro 
anos. O egresso tinha a possibilidade de registrar-se no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) e ainda obter o certificado de conclusão do ensino 
médio como “auxiliar técnico”, se conseguisse concluir o terceiro ano, podendo ainda 
ter a chance de ingressar nos cursos superiores. Um grande número de 
estabelecimentos, por não possuir estrutura física adequada e docentes treinados 
para ministrar cursos técnicos mais complexos, acabava oferecendo a habilitação de 
“auxiliar técnico”, muitas vezes não condizentes com o mercado de trabalho, apenas 
para preencher um requisito legal. 

Manfredi (2016) ressalta que a profissionalização universal do ensino 
médio pretendia transformar o modelo humanístico/científico em um modelo 
científico/tecnológico. Nesse contexto,  

“[...] essa compulsoriedade da profissionalização ficou restrita às 
escolas públicas, ao passo que as escolas privadas, que atendiam às 
elites, continuaram a oferecer formação propedêutica. Apenas as 
escolas que já possuíam uma tradição na oferta desses cursos 
profissionalizantes, conseguiram atender ao que preceituava a lei, a 
exemplo da rede federal de educação profissional.” (CANDIDO, 2019, 
p. 76). 

A euforia do chamado “milagre brasileiro” não durou muito, já que, por 
volta de 1973, essa suposta fase promissora começou a declinar, seja por questões 
internas, seja por causa dos efeitos da crise mundial do petróleo, que provocou uma 
grande recessão da economia mundial, gerando desequilíbrio na balança comercial 
brasileira e um grande crescimento da inflação. 

Mesmo diante do cenário econômico conturbado, a legislação federal 
do ensino profissional continuava a sofrer intervenções, sendo instituído o Decreto nº 
75.079/74, que abordou uma nova estrutura para as Escolas Técnicas Federais4, 

 
4 A nomenclatura de “Escolas Técnicas Federais” havia sido designada para a instituição por lei 
específica desde 1959, porém nem todas as unidades adotaram essa denominação naquele ano. No 
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definindo as seguintes condições 
“Art. 1° As Escolas Técnicas Federais, autarquias educacionais 
criadas na forma da Lei n.º 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, 
vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, terão a seguinte 
estrutura básica. 
I - ÓRGÃO CONSULTIVO 
1. Conselho Técnico Consultivo 
II -ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR 
1. Departamento de Pedagogia e Apoio Didático  
2. Departamento de Ensino  
3. Departamento de Administração  
4. Departamento de Pessoal  
Art. 2° Cada Escola será dirigida por um Diretor, que será seu 
representante legal, e os  Departamentos por chefes, cujos 
cargos serão providos na forma da legislação  específica. 
Art. 3° O Conselho Técnico Consultivo, destinado a colaborar para o 
aperfeiçoamento do  processo educativo com informações da 
comunidade e zelar pela boa execução da política  educacional 
da Escola, será composto pelo Diretor da Escola, que o presidirá, e 
por seis membros da comunidade designados pelo Ministério da 
Educação e Cultura” (BRASIL, 1974). 

O referido decreto extingue o Conselho de Representantes e determina 
que a gestão das Escolas Técnicas Federais passe a ser centralizada em seus 
respectivos diretores, com o suporte dos departamentos subdivididos em áreas 
hierarquizadas, visando a promover maior qualidade nas atividades pedagógicas. O 
Conselho Técnico Consultivo também foi criado, com o objetivo dar oportunidade à 
comunidade de participar das decisões educacionais nas escolas. Essa nova 
estrutura administrativa promoveu uma maior autonomia para que os diretores 
atuassem na realização de reformas e na execução de novas sedes.   

No ano seguinte, foi aprovada a Lei n° 6.297, em 15 de dezembro de 
1975, que dispunha “sobre a dedução do lucro tributável, para fins de imposto sobre 
a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em projetos de 
formação profissional”. Esta regulamentação estimulou a implantação de mais 
treinamentos destinados aos empregados das empresas, cujos cursos deveriam ser 
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho (BRASIL, 1975). Posteriormente, 
no governo do presidente Collor de Mello, em 1990, esses incentivos foram 
suspensos por medida provisória.  

Segundo Gadelha (2010), no período final da década de 1970, o 
mercado de trabalho e a sociedade demandavam gradativamente qualificações mais 

 
Ceará, foi intitulada de Escola Técnica Federal em 1968 (Ver a linha do tempo na Introdução da 
dissertação). 
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complexas, exigindo uma formação que agregasse mais inovação e criatividade, 
além do aspecto operacional. Era necessário que o ensino técnico se adequasse a 
esse padrão de ensino, desenvolvendo habilidades culturais, científicas e 
tecnológicas. 

Os investimentos na educação profissional continuaram sendo 
valorizados pelo governo federal, como se pode observar em mensagem 
apresentada pelo Presidente da República, Ernesto Geisel, ao Congresso Nacional 
em 1979:  

“Atendendo às necessidades do mercado de trabalho, 
regulamentaram-se novos cursos, ampliando-se o leque de 
habilitações profissionais e, consequentemente, a possibilidade de 
opção do aluno. Ordenou-se a expansão da matrícula nas Escolas 
Técnicas Federais, que, de 34 mil alunos, em 1973, passou para 54 
mil, em 1978” (BRASIL, 1987, p. 477). 

Diante desse cenário de crescimento, em 1978, a União decidiu “ dar 
prosseguimento à modernização organizacional das 23 escolas técnicas federais, 
que oferecem cerca de 142 cursos de auxiliar e técnico de nível médio, em 26 áreas 
de ensino profissionalizante.” (BRASIL, 1987, p. 467). Assim, ainda em 1978, três 
Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) foram 
transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), por meio 
da Lei n° 6.545, de 30 de junho. A nova estrutura pedagógica dos CEFETs visava a 
oferecer educação tecnológica, introduzindo cursos superiores, configurando a 
verticalização do ensino, conforme o artigo 2. 

“Art. 2° Os Centros Federais de Educação Tecnológica de que trata o 
artigo anterior têm por finalidade o oferecimento de educação 
tecnológica e por objetivos:                    
I - ministrar em grau superior: 
a) de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu , 
visando à formação de  profissionais e  especialistas na área 
tecnológica;                      
b) de licenciatura com vistas à formação de professores 
especializados para as disciplinas específicas do ensino técnico e 
tecnológico; 
II - ministrar cursos técnicos, em nível de 2° grau, visando à 
formação de técnicos, instrutores e auxiliares de nível médio; 
III - ministrar cursos de educação continuada visando à atualização 
e ao aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica; 
IV - realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando 
atividades criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade 
mediante cursos e serviços” (BRASIL, 1978, grifo nosso).  

Analisando a nova legislação, observa-se que a proposta dos CEFETs 
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visava a modernizar a proposta educacional da instituição, introduzindo o ensino 
superior, com ênfase na área tecnológica e em licenciaturas, além de continuar 
oferecendo o ensino médio e técnico. Esses cursos deveriam corresponder às 
necessidades do mercado de trabalho regional e nacional. Uma outra inovação foi a 
implantação de pesquisas científicas que pudessem trazer contribuições para a 
comunidade local. Segundo Campello (2007, p. 3), os CEFETs introduziram uma 
política de “fragmentação” do grau superior, criando as graduações de curta 
duração, incluindo cursos de engenharias de operação, tecnólogos, que foram 
idealizados desde a década de 1960, buscando atender, com maior agilidade, o 
mercado de trabalho e incremento da economia. Na prática, a “Cefetização” da 
instituição na década de 1970 representou apenas um acréscimo nas atribuições 
das escolas técnicas, que, a partir de então, contemplaram também o ensino 
superior.  

Com relação à estrutura física dessas unidades, o CEFET Paraná, 
mesmo recebendo novos cursos, continuou funcionando no mesmo endereço 
inaugurado desde 1933, porém necessitando realizar ajustes na disposição de 
alguns ambientes. Posteriormente, esse edifício passou a sediar a Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). As sedes do CEFET Minas Gerais e 
CEFET Rio de Janeiro também continuaram funcionando nos respectivos edifícios 
das antigas Escola Técnicas, cujos amplos terrenos permitiram adaptações 
necessárias às demandas da nova grade curricular. 

Campello (2007, p. 6) destaca que, desde o final da década de 1980, 
as Escolas Técnicas Federais de Pelotas, Campos, Pará, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão e Bahia já haviam encaminhado 
processos ao Ministério da Educação solicitando sua transformação em CEFET. 
Posteriormente, quase todas as outras instituições da Rede Federal adotariam, em 
momentos diferentes, a concepção pedagógica dos CEFETs. 

Durante o período do governo militar, a economia do país vivenciou 
uma inflação alta, dívidas externas e concentração de renda que resultaram em 
adversidades sociais, gerando uma dependência de recursos internacionais. A crise 
se avolumou entre 1979 e 1985, durante o governo do general João Batista 
Figueiredo. A sociedade passou a rejeitar o controle dos militares, estimulando a luta 
pelas eleições diretas e a abertura para a democracia.  
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Dentro desse cenário político, as escolas encontraram dificuldades na 
efetivação do ensino profissional compulsório, propiciando a reformulação da Lei nº 
5.692/71, com a retirada da obrigatoriedade da profissionalização no ensino do 
segundo grau, sendo publicada, em substituição, a Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 
1982, que possibilitou a oferta concomitante do ensino médio propedêutico e do 
ensino técnico. A nova lei instituía, no artigo 1º, o seguinte: 

“Art. 1º - O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar 
ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de autorealização, preparação para 
o trabalho e para o exercício consciente da cidadania” 
(BRASIL,1982, grifo nosso). 

O texto do artigo reproduzia a redação do artigo 1º da Lei nº 5.692/71, 
porém a expressão “preparação para o trabalho” substituiu a expressão “qualificação 
para o trabalho” da lei anterior, mostrando que a exigência acontecia em uma escala 
menos rígida. No artigo 4º, constava uma outra regulamentação que definia o 
seguinte: “a preparação para o trabalho, no ensino de 2º grau, poderá ensejar 
habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino”. Esta condição 
definia o caráter opcional do estabelecimento educacional em oferecer a 
capacitação profissional. O artigo 6º definia ainda que “as habilitações profissionais 
poderão ser realizadas em regime de cooperação com empresas e outras entidades 
públicas ou privadas”, mostrando que poderia haver parcerias com outras 
instituições, para facilitar a oferta de treinamento para o trabalho (BRASIL, 1982). 

Nesse mesmo ano, o presidente João Batista Figueiredo investiu 
recursos federais na ordem de Cr$ 5.887 milhões, para a manutenção das escolas 
técnicas e agrotécnicas federais. Nos documentos registrados em 1985, o 
presidente João Batista Figueiredo relatava que a revisão da profissionalização 
compulsória publicada pela Lei n° 7.044/82 não prejudicou a intenção do governo de 
assegurar a profissionalização plena nas escolas federais. Foram mantidos 
investimentos na qualidade de ensino e da autossuficiência das escolas 
agrotécnicas e das Escolas Técnicas Federais, com o suporte do Programa de 
Melhoria ao Ensino Técnico-Agrícola e Industrial (BRASIL, 1987). 

Ainda em 1985, o país elegia, de forma indireta, por meio do 
Congresso Nacional, um presidente civil, Tancredo Neves, constituindo o fim da 
Ditadura Militar. Contudo, Tancredo Neves falece antes de ocupar o cargo, 
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assumindo, em seu lugar, o vice-presidente José Sarney. Em 1988, uma nova 
Constituição foi promulgada, possuindo um caráter mais liberal e abordando, no seu 
artigo sexto, informações sobre os direitos sociais, incluindo a educação. 

A partir de 1990, adota-se no país uma agenda neoliberal, 
primeiramente no governo de Collor de Mello, entre 1990 e 1992, tendo o mesmo 
sofrido impeachment. O vice-presidente Itamar Franco assume então a presidência, 
permanecendo entre 1992 e 1994. O Brasil se insere em um contexto de 
globalização, associado à implantação do Plano Real e à privatização de setores da 
economia. Com relação à educação, nessa década, o conceito de formação 
profissional recebeu novos significados, incluindo, em seus novos parâmetros, a 
noção de competências múltiplas, flexibilidade e polivalência de atribuições (SILVA; 
OLIVEIRA, 2010). 

Em 1991, foi criada uma outra instituição privada destinada a investir 
em cursos técnicos rurais. Tratava-se do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR), criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, nos termos do art. 
62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em condições semelhantes 
às do SENAI e do SENAC. 

As alterações nas políticas públicas do ensino profissional ganharam 
maior destaque quando da promulgação da Lei nº 8.948, publicada em 8 de 
dezembro de 1994, que dispôs sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 
Tecnológica. No artigo terceiro, que abordava sobre a transformação das Escolas 
Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, estava 
regulamentado o seguinte: 

“§ 1º A implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica 
de que trata este artigo será efetivada gradativamente, mediante 
decreto específico para cada centro, obedecendo a  critérios a 
serem estabelecidos pelo Ministério da Educação e do Desporto, 
ouvido o Conselho Nacional de Educação Tecnológica. 
§ 2º A complementação do quadro de cargos e funções, quando 
necessária, decorrentes da transformação de Escola Técnica Federal 
em Centro Federal de Educação Tecnológica, será efetivada 
mediante lei específica. 
§ 3º Os critérios para a transformação a que se refere 
o caput levarão em conta as instalações físicas, os laboratórios e 
equipamentos adequados, as condições técnico-pedagógicas e 
administrativas, e os recursos humanos e financeiros necessários ao 
funcionamento de cada centro (...) 
§ 5º A expansão da oferta de educação profissional, mediante a 
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente 
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poderá ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito 
Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, 
que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 
estabelecimentos de ensino” (BRASIL, 1994, grifo nosso). 

Nos incisos 1 e 3 da nova regulamentação, ficou estabelecido que cada 
escola técnica do país seria transformada gradualmente em CEFETs, de acordo 
com as condições de estrutura física e de disponibilidade de servidores para 
viabilizar as diretrizes curriculares dos novos cursos. Cada instituição só poderia ser 
transformada em CEFET se disponibilizasse instalações adequadas ao seu pleno 
funcionamento. No inciso 5, a União estabeleceu que a participação dos estados e 
municípios era indispensável na viabilização da expansão e da manutenção de mais 
escolas profissionais da Rede Federal.  

Quase dois anos depois, foi promulgada, em 20 de novembro de 1996, 
a Lei nº 9.394, que estabelecia a nova LDB, organizando a educação brasileira em 
dois níveis: a educação básica, que era composta pela educação infantil, pelo 
ensino fundamental e pelo ensino médio; e o ensino superior. Nesta legislação, foi 
incluído também um capítulo próprio regulamentando a educação profissional, 
conforme consta no texto abaixo. 

“Art. 36-B.  A educação profissional técnica de nível médio será 
desenvolvida nas seguintes formas:             
I - articulada com o ensino médio;          
II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o 
ensino médio.    
Art. 36-C.  A educação profissional técnica de nível médio articulada, 
prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida 
de forma. 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;   
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já 
o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, 
e podendo ocorrer 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais  disponíveis;          
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao 
desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. 
Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica 
de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e 
habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior” 
(BRASIL, 1996, grifo nosso). 
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Os três tipos de cursos técnicos oferecidos a partir desta nova 
legislação, nas modalidades de cursos subsequente, integrado e concomitante, 
propiciaram oportunidades diferenciadas para públicos variados e alunos em 
situações educacionais distintas. Essa nova regulamentação da educação 
profissional contribuiu também para renovar os tipos de cursos e aumentar o número 
de matrículas em cursos técnicos de todo o país.   

Segundo Campello (2007), os novos CEFETs da década de 1990 
obedeceram a uma lógica de interiorização da reforma da educação profissional, 
prevendo que cada município receberia apenas um CEFET. A nova proposta 
pedagógica privilegiava a capacitação do técnico voltada para o trabalho da 
indústria, incluindo cursos distribuídos em vinte categorias definidas na resolução 
04/99 do Conselho Nacional de Educação, responsável pelas diretrizes curriculares 
do ensino técnico. O intuito era atender às demandas de cursos de cada município, 
considerando o critério geográfico, pois, assim, era construída a identidade político-
-pedagógica de cada instituição. Segundo a autora, a universalização da 
“Cefetização” de todas as Escolas Técnicas Federais e de dez Escolas Agrotécnicas 
Federais aconteceria entre 1997 e 2002, estimulada pela reforma da educação 
profissional.  

Para melhor sintetizar os principais marcos históricos no percurso das 
escolas da Rede Federal desde a fase de criação das Escolas Técnicas Federais, 
em 1959, até o momento em que foram transformadas em CEFETs, na década de 
1990, foi elaborada uma linha do tempo demonstrada na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Linha do tempo dos marcos históricos no período 1959-1999. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
Pode-se concluir que as mudanças ocorridas no Brasil neste período 

demonstraram que a educação profissional foi sempre uma preocupação nos planos 
de governo, buscando otimizar a relação entre o trabalho e a educação. 
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3.2. A pluralidade da arquitetura escolar brasileira 
Durante a década de 1950, surgiram diversas iniciativas internacionais 

que colocaram o tema da arquitetura escolar na pauta das discussões, ressaltando a 
importância social em construir novas escolas. Surgiam novos métodos 
pedagógicos, trazendo reflexões sobre a necessidade de espaços alternativos de 
aprendizagem, além da sala de aula tradicional, tais como biblioteca, pátios, 
auditório, circulações e espaços externos. Também foram priorizados aspectos de 
conforto ambiental, como iluminação, acústica e ventilação, e estudos ergonômicos 
do mobiliário escolar. No contexto europeu, essas questões demandaram inovações 
nos sistemas construtivos visando à aplicação de técnicas de pré-fabricação de 
elementos e um controle de custos mais efetivo. Para tanto, era necessário adequar 
os projetos de arquitetura a essa realidade e organizar equipes multidisciplinares 
que incluíam arquitetos, educadores, profissionais da indústria da construção e 
políticos (ALEGRE; HEITOR, 2019). 

O Brasil passou a ter um parque industrial mais desenvolvido a partir 
do início da década de 1960, fato que possibilitou mudanças na tecnologia dos 
sistemas construtivos, refletindo diretamente nas soluções arquitetônicas, que já 
mostravam uma tendência à maior diversidade em sua produção. O mundo 
atravessava um momento de agitação cultural traduzido nos movimentos hippie e 
feminista, que não impactaram, a priori, o sistema capitalista, mas que 
gradativamente alteraram profundamente alguns costumes da sociedade. 

A nova capital, Brasília, foi inaugurada em 21 de abril de 1960, 
representando o auge da modernização desejada pelo presidente Juscelino 
Kubitschek, traduzida no desenho urbano de Lúcio Costa e na arquitetura moderna 
de Oscar Niemeyer. A escolha da região pouco povoada para a construção da 
cidade foi uma estratégia para ampliar a rede de caminhos rodoviários no país, 
incrementando também a indústria automobilística. 

A partir da implantação da Ditadura Militar (1964-1985), os arquitetos 
tiveram suas ideias reprimidas e precisaram recuar em seus discursos progressistas. 
Porém, paralelamente a isso, a profissão ganha mais força, diante do aumento da 
demanda de projetos públicos e privados. Segawa (2010) aponta que, entre 1968 e 
1974, a economia brasileira cresceu em média 10% ao ano, quando o sistema 
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capitalista do país apoiava-se no Estado e nas multinacionais, recebendo altos 
fluxos de investimentos internacionais. Assim, a expansão industrial patrocinou 
inúmeras encomendas de projetos a escritórios de arquitetura e empresas de 
engenharia. Nesse contexto: 

“[...] os arquitetos vão se envolver em grandes projetos 
desenvolvimentistas, embutidos em equipes organizadas por grandes 
empresas de engenharia consultiva (Themag, Hidroservice, Promon, 
Figueiredo Ferraz, IESA, CNEC, Tenenge), que nos anos de 1960-
1970, virtualmente monopolizaram o planejamento das grandes obras 
civis do regime militar” (SEGAWA, 2010, p. 160). 

Nesse período, o cenário econômico de São Paulo ganha mais 
destaque após a consolidação de Brasília e o consequente declínio do Rio de 
Janeiro, trazendo os holofotes para a produção arquitetônica paulista. A linguagem 
dessa arquitetura erudita valorizava a racionalização dos processos construtivos, 
com ênfase na austeridade da solução e no uso da estrutura de concreto armado.
    

Essa inovação construtiva também estava sendo implantada na nova 
capital federal, podendo ser exemplificada na arquitetura educacional, com a 
construção do campus da Universidade de Brasília (UnB), no início da década de 
1960. O projeto foi fruto da proposta pedagógica de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, 
sendo concebido por Oscar Niemeyer, com a parceria do arquiteto João Filgueiras 
Lima (1932-2014), conhecido como Lelé. A obra iniciou-se em 1963, mas sofreu 
interrupções diante de interferências do governo militar, sendo entregue à 
comunidade escolar somente em 1971 (Figura 3.2). 

Figura 3.2 – Vista aérea do Instituto Central de Ciências da UnB à época de sua construção. 

 Fonte: UNB (2012) 
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O projeto arquitetônico da UNB representou um marco de 
modernização tecnológica e projetual com o uso da pré-fabricação de componentes 
e a concepção de edifícios genéricos, de uso aberto. Para Bastos e Zein (2015, 
p.123), o uso do pré-moldado de concreto criou novas experimentações na 
construção civil, propiciando “a possibilidade de uma obra arquitetônica concebida 
de acordo com uma lógica que regesse sua expansão, sua adaptabilidade a 
situações futuras, buscando evitar uma rápida obsolescência”.  

Vale ressaltar alguns protagonistas da arquitetura escolar brasileira que 
atuaram com mais destaque a partir da década de 1950 em regiões distintas do 
país, como Demétrio Ribeiro, no Rio Grande do Sul; Oscar Niemeyer, em Minas 
Gerais; Hélio Duarte, em São Paulo, por meio do Convênio Escolar do Estado, 
contando ainda com a atuação de Eduardo Corona, José Roberto Tibau, Oswaldo 
Correa Gonçalves e do engenheiro Robert de Carvalho Mange (SEGAWA, 2010). 

Segundo Buffa e Pinto (2002), durante a década de 1960, houve a 
aceleração da urbanização e o aumento das pressões populares por mais escolas, 
diante da queda de qualidade do ensino e do déficit de salas de aula em todos os 
municípios de São Paulo. Assim, no período entre 1957 e 1975, o Instituto de 
Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) construiu 51 prédios para grupos 
escolares, contando também com o apoio do Fundo Estadual de Construções 
Escolares (FECE), criado em 1960. Essas instituições analisavam o déficit de vagas 
nas escolas, padronizando os programas arquitetônicos e o planejamento das 
respectivas execuções. Esses órgãos planejaram escolas públicas de ensino 
primário e médio, inovando em seus sistemas construtivos com a utilização de 
elementos pré-fabricados e estruturas protendidas de concreto, tornando-se 
referências para outras obras da mesma tipologia no Brasil (SEGAWA, 2010). 
Priorizou-se atender à demanda de vagas escolares nos bairros periféricos da 
capital, assim como também de pequenas cidades do interior, sempre buscando 
promover uma qualidade construtiva dos edifícios.  

Dentre os escritórios contratados para desenvolver esses projetos, 
podem ser citados os dos arquitetos: Villanova Artigas (1915-1985); Paulo Mendes 
da Rocha (1928-2021); João de Gennaro (1928-2013); Ícaro de Castro Mello (1913-
1986); João Clodomiro de Abreu (1927-2010); Roberto Machado de Almeida (1932-
2006); Maurício Schneider (1929) e outros, que planejaram grupos escolares, 
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ginásios e escolas profissionais a serem implantados na capital e no interior. Foram 
abolidos os projetos padronizados, porém mantendo a estrutura padrão do bloco de 
salas de aula, do bloco administrativo e do galpão para atividades recreativas e 
culturais. A tipologia arquitetônica da maioria das soluções trazia alterações nos 
corredores que não eram mais estreitos, pois foram transformados em ruas largas e 
ventiladas, que permitem uma grande visualização dos espaços (BUFFA; PINTO, 
2002). 

Como exemplos, podem ser observados, na Figura 3.3, o Ginásio de 
Itanhaém (1959) e o Ginásio de Guarulhos (1960), projetados por Vilanova Artigas, 
em São Paulo. Esses projetos expressam a modernização na arquitetura escolar, 
por meio de formas geométricas simples, imponência de sua cobertura única e 
estrutura de concreto, presença de grandes vãos e permeabilidade visual. A 
linguagem arquitetônica dessas obras gerou uma notória visibilidade das ideias de 
Artigas, resultando no desenvolvimento de outros projetos de âmbito governamental. 

Figura 3.3 – Ginásio de Itanhaém (1959) (a) e o Ginásio Guarulhos (1960) (b). 

  Fonte: Archdaily (2014) (a) e Archdaily (2015 (b). 
Segawa (2010) assinala que, na década de 1970, no Estado de São 

Paulo destacou-se na construção de edifícios educacionais e na atuação da 
Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (CONESP), criada 
em 1976. A instituição desenvolveu um sistema de construções baseadas em 
normalização técnica, sendo coordenada pelo arquiteto João Honório de Mello Filho 
em 1940, que contava com o apoio de uma numerosa equipe de arquitetos. Para 
atender à alta demanda de construções, não foram estipulados edifícios modelos, 
porém foi definida a padronização de componentes e limites orçamentários.  

Mantellato (2018) aponta que um dos arquitetos protagonistas na 
elaboração desses projetos foi Vilanova Artigas, que projetou, entre 1976 e 1978, um 
total de onze escolas, conforme as diretrizes do CONESP, todas localizadas em São 
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Paulo. Segundo a pesquisa realizada pelo autor, a tipologia arquitetônica dessas 
onze escolas evidenciou semelhanças com um dos primeiros projetos educacionais 
do arquiteto, o Ginásio de Itanhaém. A disposição dos espaços pedagógicos segue o 
mesmo procedimento, sofrendo uma variação em função da topografia do terreno 
onde foram implantadas e promovendo economia nos custos de execução das 
obras, diante do plano de expandir esse patrimônio escolar.  

Pode-se destacar o projeto da EPG Conceiçãozinha, elaborado em 
1976, localizada em Guarujá, onde Artigas desenvolveu um partido arquitetônico 
diferenciado, adotando arcos sequenciados estruturados em tijolos aparentes. Os 
dois pavilhões principais foram executados com blocos de concreto aparente e 
coberturas estruturadas por treliças de madeira e telhas de barro. Na Figura 3.4, 
observa-se a presença do tradicional pátio escolar delimitado pela circulação de 
contorno e um corte transversal elaborado por Vilanova Artigas, mostrando a relação 
espacial equilibrada entre os blocos da escola. 

Figura 3.4 – EPG Conceiçãozinha (Guarujá/SP) – pátio interno (a) e corte transversal (b). 

  
Fonte: Condephaat (2014) (a) e Mantelatto (2018) (b). 

Também é importante ressaltar o desempenho do Centro Brasileiro de 
Construções e Equipamentos Escolares (CEBRACE), que atuou na esfera federal, 
subordinado ao MEC, desenvolvendo cadernos padrões de projetos escolares. 

Na região Norte do País, ressalta-se a atuação do arquiteto Severiano 
Porto (1930-2020), que produziu projetos de escolas no período entre 1965 e 1967, 
valorizando os fatores geográficos da região e favorecendo a apropriação dos 
espaços pela comunidade. A arquitetura escolar concebida por Porto utilizava peças 
pré-fabricadas de madeira, possibilitando uma rápida execução, com baixo custo, 
podendo ser implantada em qualquer tipo de terreno. Adotava dispositivos técnicos 
que otimizavam o desempenho térmico da construção, dentre os quais estavam 
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amplos beirais, circulações externas, varandas, venezianas e elementos vazados 
(SEVERIANO, 2022). 

Bastos e Zein (2015, p. 195) destacam que, na virada para a década 
de 1980, a arquitetura moderna inicia um processo de crise, não sofrendo 
transformações radicais, mas assumindo um caráter de pluralidade dentro de um 
momento de reorientação. As autoras intitularam essa nova fase de “modernidade 
reflexiva”, constituindo um conceito mais apropriado que “pós-modernidade”. 
Segawa (2010, p.191) reforça esse conceito de diversidade de soluções, 
defendendo ainda que acontece um maior diálogo dos edifícios com o contexto 
urbano, além de existir “o reconhecimento da história como referência projetual, a 
revalorização da reciclagem de edifícios como atitude de preservação cultural e a 
produção do espaço como resultado de uma colaboração entre arquitetos e 
usuários”. Ainda nessa década, foram construídas outras obras de caráter inovador 
no interior do país, projetadas por profissionais graduados em grandes centros, 
como Rio de Janeiro e São Paulo. 

No cenário da arquitetura escolar, os projetos desenvolvidos nas 
décadas de 1980 e 1990, geralmente localizados em zonas mais afastadas, 
buscavam criar soluções rápidas e econômicas.  Nesse período, na década de 1980, 
foram criados os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), instalados no 
Rio de Janeiro, para atender à demanda de vagas das escolas públicas. A proposta 
dos CIEPs resgatava o conceito da educação pública integral defendido por Darcy 
Ribeiro, disponibilizando a estrutura física da escola para a comunidade local nos 
finais de semana.  

O projeto dos CIEPs caracterizou-se por uma solução padrão, 
elaborada por Oscar Niemeyer, em parceria com outros arquitetos, inspirado nas 
escolas-parques concebidas por Anísio Teixeira nos anos 1940. O primeiro CIEP foi 
inaugurado em 1985, sendo intitulado de CIEP Tancredo Neves, tendo sido prevista 
a construção de 500 unidades para o Estado do Rio de Janeiro, utilizando elementos 
pré-fabricados (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – CIEP Tancredo Neves – croqui do arquiteto e edifício executado (1985). 

     Fonte: Niemeyer.org (1984). 
A tipologia dos CIEPs apresentava uma composição formal 

semelhante, adotando a solução de um bloco principal de três pavimentos 
associados a outros blocos de funções distintas, interligados por rampas 
(CARVALHO, 2009). O projeto deveria promover um espaço de qualidade, 
racionalidade e velocidade de execução. A solução previa uma baixa manutenção, 
com facilidade de adaptar-se em qualquer terreno. Todas essas características 
facilitariam o processo de construção em larga escala.                                     

Uma obra da arquitetura escolar a destacar da década de 1980 foi o 
Grupo Escolar Vale Verde, localizado na cidade de Timóteo/MG, projetado pelo 
arquiteto Eólo Maia (1942). O edifício, executado entre 1983 e 1985, tem seu 
programa distribuído em um único pavimento abrangendo salas de aulas, setor 
administrativo, recreio coberto e biblioteca, que se articulam por meio de galerias 
cobertas e pátios abertos. O destaque desse edifício acontece primordialmente 
diante da sua materialidade5 em tijolos aparentes e das formas abobadadas e arcos 
que dão forma aos espaços. Na fachada das salas de aulas, evidencia-se o ritmo 
modulado das sete abóbadas, marcadas pelas aberturas das respectivas janelas 
delimitadas por arcos. Na zona central da escola está o anfiteatro, localizado entre o 
recreio coberto e as salas da administração com acessos distintos (MIGLIANI, 2014) 
(Figura 3.6). 

 
5 Materialidade refere-se a pluralidade de materiais existentes na composição de um edifício, 
representando formas de comunicação social, cultural e simbólica, provocando também efeitos 
multissensoriais nas percepção de cada indivíduo (BRITO VON SZILÁGYI, 2019). 
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Figura 3.6 – Grupo Escolar Vale Verde/MG (1983-1985). 

 Fonte: Migliani (2014). 
O arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé) também elaborou projetos de 

tipologia educacional durante a década de 1980, desenvolvendo novos sistemas 
construtivos, utilizando-se de peças pré-fabricadas que resultaram em soluções mais 
flexíveis e racionais. Uma obra executada nesses parâmetros foi uma escola em 
Abadiânia/GO, construída com recursos financeiros limitados e mão de obra local 
(Figura 3.7). 

Figura 3.7 – Escola transitória rural – Abadiânia/GO (1982-1984). 

 Fonte: Vitruvius (2018). 

A partir dessa experiência, outras escolas pré-fabricadas foram 
viabilizadas em Salvador, com a criação da Fábrica de Equipamentos Comunitários 
(FAEC), caracterizada por um rigoroso método construtivo, custo reduzido e rapidez 
de execução (Figura 3.8). O sistema demandava desenhos de peças exclusivos 
para cada projeto, porém permitia a substituição de qualquer elemento com 
facilidade. A presença de cores vibrantes nos painéis traz uma personalidade mais 
inovadora para esses equipamentos educacionais (LIMA, 2015).              
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Figura 3.8 – Escola FAEC – Salvador/BA (1985-1988). 

 Fonte: Latorraca (2000). 
Também se destaca nesse período o projeto padrão de uma unidade 

escolar do Núcleo de Ensino e Extensão Comunitária (NEEC), elaborado pelo 
escritório do arquiteto Gustavo Penna, com área de 3.769m² e construído em 1987 
(Figura 3.9). Consistiu em um partido arquitetônico composto por uma grande 
cobertura que abriga um bloco de ensino – em até três pavimentos, com salas de 
aula e setores administrativos e pedagógicos – e uma área aberta de convivência, 
chamada “varandão” – grande espaço para atividades curriculares e 
extracurriculares e de promoção para a comunidade. Nesse projeto educacional, a 
estrutura foi executada em aço pré-fabricado, material de fácil utilização na região de 
Minas Gerais e que garantiu uma montagem rápida no canteiro de obras. A 
tecnologia da construção metálica permitiu a execução de grandes vãos e maior 
flexibilidade para adaptar-se ao relevo do local e a possíveis necessidades de 
ampliações (PENNA, 2021). 

Figura 3.9 – Núcleo de ensino e extensão comunitária – MG (1987). 

  Fonte: Prates (2022). 
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Na região Sul do país, pode-se destacar uma outra obra de tipologia 
escolar projetada pelo arquiteto Flavio Kiefer, em 1992, com uma área construída de 
832m². O edifício possui uma configuração predominante em “U” gerando um pátio 
central descoberto, adotando também um acesso de esquina destacado por uma 
volumetria triangular. A construção utilizou o tijolo aparente como protagonista na 
materialidade, sendo também um material de fácil manutenção (Figura 3.10). 

Figura 3.10 – Escola Infantil Ilha da Pintada – Porto Alegre/RS (1992). 

  

  
Fonte: Kiefer (1991). 

Durante a década de 1990, o acesso à educação pública adquiriu um 
caráter mais universal, pois o governo pretendia intensificar a implantação de mais 
escolas, construindo edifícios com soluções arquitetônicas padronizadas, adotando 
o conceito da pré-fabricação e trazendo, consequentemente, o conceito de 
modernidade para a tipologia escolar. Muitos dos projetos desenvolvidos inovaram 
em suas tecnologias construtivas, imprimindo maior flexibilidade em suas soluções, 
além de permitir futuras expansões dessas escolas. 
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 Através dos diversos exemplos aqui apresentados, sendo algumas 
obras de caráter privado, observa-se uma pluralidade de linguagens, soluções 
funcionais e inovações construtivas que se diferenciaram bastante do acervo 
produzido no período anterior (1937-1959). Enquanto as escolas modernas 
prezavam por uma volumetria e uma modulação mais racionais, adotando protótipos 
comuns a vários projetos e praticamente os mesmos materiais (concreto e 
alvenaria), a arquitetura escolar da fase posterior traduziu formas e uma 
materialidade mais personalizada com a essência cultural de cada lugar, 
evidenciada no uso de madeiras, estruturas metálicas, concreto pré-moldado e 
outros elementos.    

No próximo subcapítulo, serão apresentados alguns exemplos de 
projetos de escolas técnicas da Rede Federal desenvolvidos no período de 1959 a 
1999, com a intenção de observar as rupturas e permanências em suas tipologias 
arquitetônicas comparadas a fase anterior. 

3.3. Permanências e rupturas na arquitetura das Escolas Técnicas Federais 
Conforme já destacado, a partir da Lei nº 3.552 de 1959, 

regulamentada pelo Decreto nº 47.038/1959, todas as unidades educacionais 
nacionais de ensino profissional foram consideradas autarquias federais, 
conquistando autonomia administrativa, pedagógica e financeira e possibilitando 
condições próprias de ampliar seus cursos técnicos, conforme a realidade de cada 
região. Dessa forma, a viabilização de construções de novas sedes para cada 
Escola Industrial continuava contando com o apoio das verbas federais, que eram 
priorizadas dentro do cenário político de cada presidente, porém algumas questões 
burocráticas eram decididas pelos conselhos diretores de cada escola. 

Esse contexto de maior descentralização administrativa não aconteceu 
de forma semelhante em outros países no mesmo período. Considerando um 
comparativo com o cenário internacional, em Portugal, durante toda a década de 
1960, foram desenvolvidos os “Projetos Normalizados” para as escolas industriais e 
comerciais de Portugal, representando a concretização do planejamento dos 
edifícios de ensino técnico contemplados na legislação de 1948. Essas escolas 
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implantaram inovações na linguagem arquitetônica, que, embora disciplinada, abdica 
da formalidade e da monumentalidade anterior. As propostas adotavam um caráter 
racional, distribuindo o programa em diferentes blocos, considerando as diferentes 
topografias e orientações, porém sempre obedecendo a uma modulação construtiva 
e materiais normalizados. Dessa forma, o “pavilhão” simbolizou o resultado 
tipológico ideal tanto no aspecto espacial, concentrando os mesmos usos, como no 
aspecto construtivo para o controle dos custos. As oficinas representavam um 
acréscimo considerável de área construída, e, para otimizar o seu funcionamento, 
era requerido um piso único e coberturas em “shed” (tetos inclinados revestidos de 
telhas). Por meio da elaboração de projetos-tipos, pretendia-se sistematizar o 
processo de concepção e construção das escolas (ALEGRE; HEITOR, 2019). 

No caso do Brasil, para viabilizar a construção das escolas técnicas, 
era essencial ter a parceria dos estados, que realizavam a doação dos terrenos, 
atendendo a questões de dimensionamento, topografia e conforto ambiental, com 
fácil acesso à comunidade escolar, contribuindo para o progresso econômico na 
respectiva região. 

Os governos democráticos que sucederam o presidente Juscelino 
Kubitschek deram continuidade ao processo de investimento na ampliação da 
estrutura física das Escolas Técnicas, conforme observado nos governos de Jânio 
Quadros e João Goulart, pois ambos registraram, em seus planos estratégicos 
educacionais, uma especial atenção para o ensino técnico-profissional, fosse 
através da construção de novas unidades escolares, estabelecendo uma parceria 
com os estados, fosse  executando um programa de recuperação da rede nacional 
das escolas técnicas. O objetivo maior era intensificar a qualificação dos 
trabalhadores nos diversos ramos de atividades para dar suporte às indústrias. 

Outro presidente que também promoveu atenção especial em seus 
planos estratégicos para a educação no ramo industrial foi o Marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco, registrando que, em 1967,  

“[...] desenvolveu-se intenso programa de assistência técnica aos 
respectivos estabelecimentos de ensino. No ensino agrícola, a rede 
de escolas foi melhorada, de modo a atender mais eficientemente às 
necessidades pedagógicas. Em todos esses setores, o Governo 
promoveu o aperfeiçoamento e treinamento de grande contingente de 
professores, dando ênfase à especialização de docentes para o 
ensino técnico” (BRASIL, 1987, p. 387). 
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Durante o governo de Castelo Branco, a Diretoria de Ensino Industrial 
também consolidou um programa próprio de bolsas, tendo beneficiado, em 1966, 
1.500 alunos dos cursos industriais com auxílios estudantis. 

Algumas Escolas Industriais só tiveram suas construções finalizadas a 
partir de 1959, diante da insuficiência de verbas ou problemas de gestão dos 
estados em viabilizar terrenos adequados. Os projetos originais de algumas dessas 
unidades foram idealizados ainda na década de 1940, durante a gestão do Ministro 
Gustavo Capanema, cujos arranjos espaciais mantinham as mesmas características 
tipológicas das escolas apresentadas no Capítulo 2, porém receberam intervenções 
diante da demora na execução da proposta inicial. Dentro do contexto descrito, 
podem ser citadas as Escolas Industriais de Florianópolis (1962), de João Pessoa 
(1965) e de Natal (1967). 

Contudo, outras edificações foram idealizadas e executadas durante as 
décadas de 1960 e 1980, adotando novos parâmetros projetuais e construtivos, 
como no caso das Escolas Técnicas de Aracaju (1963), São Paulo (1969) e 
Pernambuco (1976). No caso da Escola Técnica de São Paulo, foi instituído um 
concurso de anteprojetos entre escritórios convidados para avaliar qual seria a 
melhor proposta. Com o passar dos anos, os projetos de cada escola técnica foram 
adotando especificidades próprias, otimizando suas estruturas, conforme as 
demandas dos seus respectivos cursos, e buscando adotar princípios de 
flexibilidade nos usos dos espaços. Os projetos arquitetônicos serão analisados 
como estudos de caso, considerando que se obteve acesso mais facilitado aos 
dados dessas unidades durante a pesquisa. 

A partir do final da década de 1970 em diante, foi mais comum 
observar a ampliação das unidades já construídas da Rede Federal, reformulando 
as estruturas físicas existentes ou acrescentando novos blocos, como será 
apresentado mais detalhadamente no caso da Escola Técnica Federal do Ceará. 
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3.3.1. Escola Industrial de Florianópolis – SC 
O planejamento para a construção da nova sede da Escola Industrial 

de Florianópolis6 iniciou ainda na década de 1940, quando o governo federal 
elaborou o estudo preliminar do projeto. O terreno escolhido possuía uma topografia 
plana, com dimensões adequadas ao porte da edificação e estava situado em uma 
localização próxima ao centro histórico da cidade. 

A proposta manteve o padrão tipológico de outras Escolas Industriais, 
porém recebeu algumas adaptações conforme a geometria do terreno e as 
condições de insolação e ventilação (Figura 3.11). 

Figura 3.11 – Perspectiva do projeto original da Escola Industrial de Florianópolis/SC. 

 Fonte: Fonseca, (1986e). 
. No ano de 1953, a Escola Industrial de Florianópolis estava em 

processo de construção, em uma região não densamente ocupada, destacando-se a 
predominância de tipologias habitacionais. (Figura 3.12). Quase duas décadas 
depois, o entorno da escola apresentava uma conjuntura urbana bem mais 
urbanizada. 

 

 
6 A Escola recebeu as seguintes denominações: Escola Industrial de Florianópolis (1942), Escola 
Industrial Federal de Santa Catarina (1965) e Escola Técnica Federal de Santa Catarina (1968). Essa 
mesma sequência de nomenclaturas foi adotada de forma similar nas outras escolas do país. 



375  

Figura 3.12 – Vista aérea da Escola Industrial de Florianópolis/SC em 1953 (a) e 1972 (b).  

  Fonte: Acervo VICENTE NASPOLINI (a), Acervo digital DACC-IFSC (b). 

A edificação mantinha um programa de necessidades semelhante a 
outras escolas industriais modernas, apresentando uma composição de volumes 
independentes com uma ocupação bem distribuída no terreno. O pavilhão principal 
de dois pavimentos destacava-se pela horizontalidade, sendo uma espinha dorsal do 
complexo, conectado aos outros blocos de apoio com formas diferenciadas. Esses 
protótipos possuíam funções diretamente associadas às suas plasticidades, 
seguindo certa hierarquia no conjunto. O setor de oficinas ficou situado na parte 
posterior do pavilhão principal, abrigado em uma volumetria quadrangular maciça. O 
auditório mantinha o mesmo formato trapezoidal, ficando mais próximo do acesso 
principal, enquanto o ginásio recebia o mesmo desenho da cobertura na forma de 
paraboloide.  

Com o projeto já esboçado, o passo seguinte foi providenciar a 
desapropriação do terreno escolhido, situado na Av. Mauro Ramos, registrada pelo 
Decreto n° 20754, de 15 de março de 1946. Segundo Almeida (2010), o terreno 
completo era composto por duas áreas distintas, sendo uma com 28.724,25m2 e 
outra com área aproximada de 10.000m2, totalizando quase 40.000m2, existindo 
nesse complexo dezesseis edificações. A obra foi iniciada, porém seu andamento 
teve o ritmo bastante lento, perdurando toda a década de 1950.  

“Em 1960, vinte e três anos após o início das obras, as instalações da 
Av. Mauro Ramos ainda não tinham as condições necessárias para a 
efetiva instalação da Escola, apesar de já abrigarem os alunos do 
Internato, há algum tempo” (ALMEIDA, 2010, p. 64). 

Dessa forma, o diretor da escola, Moacir Benvenutti, em 1961, 
providenciou a contratação dos engenheiros Georges W. Wildi e Otto Henrich Entres 
para identificar os serviços que faltavam para a obra ser finalizada, com a 
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elaboração do respectivo orçamento. A obra foi retomada gradativamente, até que, 
em março de 1962, iniciaram o planejamento da compra do novo mobiliário 
(ALMEIDA, 2010). 

Figura 3.13 – Implantação esquemática da Escola Industrial de Florianópolis/SC. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

O projeto executado (Figura 3.13) não contemplou a construção de 
auditório e ginásio, tendo sido a mesma realidade da maioria de todas as escolas 
aqui apresentadas, pois não havia recursos suficientes para viabilizar a execução da 
obra completa. Assim, os dois blocos alongados e o pavilhão das oficinas foram 
executados com as mesmas características e na mesma posição do projeto original. 

O pavilhão horizontal manteve a mesma linguagem plástica, alternando 
superfícies cegas e vazadas, onde a estrutura em pilotis imprimia certa leveza em 
determinadas partes de sua extensão. Havia uma continuidade do pano de 
esquadrias no pavimento superior, reforçando o conceito de fachada livre. A 
cobertura estava escondida pela platibanda, apresentando um único caimento. O 
outro bloco longilíneo possuía a face maior voltada para o sul, com as aberturas 
mais espaçadas e janelas com dimensões menores. A sua cobertura era totalmente 
aparente e dividida em duas águas, fazendo um contraponto com o outro volume. O 
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corpo de oficinas foi executado com o pé-direito duplo, adotando a mesma cobertura 
no padrão shed que era utilizada nas outras escolas (Figura 3.14). 

Figura 3.14 – Escola Industrial de Florianópolis/SC (década de 1980). 

   
Fonte: Corrêa (2016).  

Em agosto de 1962, a escola iniciou seu funcionamento, contando com 
13 salas e laboratórios, destinados às aulas de cultura geral do ginásio industrial e 
aulas dos cursos técnicos de máquinas e motores e de desenho técnico. Porém, 
toda a estrutura administrativa e as oficinas continuavam instaladas no prédio da rua 
Almirante Alvim. A escola só fez sua mudança definitiva no final de 1962 (ALMEIDA, 
2010). 

3.3.2. Escola Industrial de Natal – RN 
Na década de 1940, a Escola Industrial de Natal funcionava em um 

edifício localizado em região central da cidade que já tinha recebido adequação dos 
espaços, porém estava limitado fisicamente para aumentar a quantidade de alunos e 
atender a todo o programa, o que estimulou a busca por uma nova sede. O 
Ministério da Educação planejou então a construção do novo edifício na década de 
1940. O projeto elaborado pela equipe técnica do mês foi publicado por Fonseca 
(1986d), cuja solução volumétrica mostra o mesmo arranjo compositivo da outras 
Escolas Industriais apresentadas no capítulo anterior. A proposta apresenta o 
conceito recorrente de um bloco principal de expressiva horizontalidade, articulado 
com os blocos diferenciados do auditório, oficinas e ginásio (Figura 3.15). 
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Figura 3.15 – Perspectiva do projeto original da Escola Industrial de Natal/RN (década de 1940). 

 
Fonte:  Fonseca (1986d). 

Assim, no ano de 1947, o governo federal, representado pelo 
presidente Eurico Gaspar Dutra, viabiliza a desapropriação de um terreno de 90 mil 
m², no bairro Boa Sorte, durante a gestão do professor Jeremias Pinheiro, para 
iniciar a construção de nova sede para a Escola Industrial de Natal. O terreno ficava 
localizado em região então afastada da cidade, rodeada de granjas de moradia. A 
construção da nova escola foi iniciada no final do ano de 1947, mas seria 
interrompida por um longo período (SILVA, 2012).  

Segundo Silva (2012), no início da década de 1960, o Conselho de 
Representantes da Escola Industrial decide priorizar o retorno das obras da nova 
sede e estuda um planejamento de captação de recursos para viabilizar esse 
objetivo, chegando inclusive a solicitar auxílio a outras instituições, como a 
Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Então, no ano 
de 1965, foram garantidos recursos junto ao MEC para a retomada da construção do 
novo prédio. O IFRN também informou que foi criado um Escritório Técnico-
Administrativo, chefiado pelo economista e professor Severino do Ramo de Brito, 
para gerenciar a obra da nova escola, a cargo da Construtora Joaquim Victor de 
Holanda & Cia. 

Para desenvolver o projeto de arquitetura executivo, foi contratado um 
escritório de Arquitetura de Natal, Planac Arquitetos Associados, coordenado por 
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Daniel Geraldo Gomes de Holanda e João Maurício de Miranda7. O terreno de 
topografia predominante plana estava localizado na Av. Salgado Filho, no bairro 
Tirol, distante 4,2 km da antiga sede, estando no limite da zona urbana da cidade de 
Natal à época. O entorno do terreno era urbanizado de forma rarefeita, o que 
demandaria maior atenção às condições de acesso e segurança. O novo projeto da 
Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (EIFRN) constituiu uma área total 
de 8.360m² (SILVA, 2012) (Figura 3.16).    

Figura 3.16 – Terreno adquirido para nova sede EIFRN.

 
Fonte: Portal (1947). 

O projeto elaborado pelo escritório contratado sofreu algumas 
adaptações comparado à versão concebida pela equipe da Divisão de Obras do 
MEC da década de 1940. A proposta não incluiu a construção do auditório 
individualizado na frente do bloco principal e do ginásio atrás. No caso da oficina, 
permaneceu a mesma configuração formal, porém o bloco foi recuado para o 
alinhamento do pavilhão principal, sendo acrescentados mais três pavilhões na parte 
posterior. O pavilhão principal manteve a mesma horizontalidade, ocupando no 
terreno uma área de 3.400m2. Os três pavimentos do edifício abrigavam salas de 
aulas, auditório, salas de administração e alguns laboratórios. Os acessos estavam 
demarcados por duas marquises na parte central do volume. O edifício adotava uma 
linguagem moderna cuja fachada era marcada pela modulação dos pilares em cinco 

 
7 João Mauricio de Miranda é potiguar, graduou-se como arquiteto no Rio de Janeiro e depois 
retornou a Natal, montando um dos primeiros escritórios de arquitetura da cidade. Foi um dos 
fundadores da UFRN e do curso de Arquitetura de lá, do qual foi professor até 1993, quando se 
aposentou. Desenvolveu projetos de grande destaque, tais como a sede do DER (1965) e a Capela 
da UFRN (1975), considerados acervos importantes da arquitetura moderna do estado do Rio Grande 
do Norte. 
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metros, sendo a estrutura o elemento que definiu o ritmo e fechamentos das 
superfícies (Figura 3.17). 

Figura 3.17 – Vista da Escola Industrial de Natal/RN (1973). 

 
Fonte: Acervo do Arquivo do IFRN – Campus Natal/RN – Central. 

Assim, foi criado um ritmo de cheios e vazios, revezando planos mais 
fechados com pequenas aberturas, passando por alguns painéis de cobogós até 
surgir as faces mais vazadas que mostravam circulações internas. O elemento 
vazado, além de trazer mais privacidade, promovia o controle de luz e calor.  

A tectônica do edifício foi destacada pelo uso do concreto armado, 
associado às vedações de tijolo cerâmico e à utilização de esquadrias com 
dimensões variadas.   

O bloco de formato quadrangular de aproximadamente 2.000m² 
abrigava as oficinas de mecânica, artes gráficas, eletricidade, artes industriais e 
manutenção. Estava situado a oeste do pavilhão principal, cujos espaços internos 
apresentavam pés-direitos duplos, com soluções de ventilação e iluminação 
apropriadas para seu uso (Figura 3.18). Em frente a esse bloco, estavam situados o 
castelo de água e a casa de força. Na parte posterior dos blocos, em uma segunda 
etapa, seria construído o campo de futebol (SILVA, 2012). 
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Figura 3.18 – Vista da Escola Industrial de Natal/RN (década de 1970). 

 
Fonte: Acervo do Arquivo do IFRN – Campus Natal/RN – Central. 

Nas Figuras 3.19 e 3.20, observa-se uma vista aérea da Escola 
Industrial de Natal um croqui da implantação da escola, com os blocos que tinham 
sido executados até o final da década de 1970, já constando o estacionamento na 
lateral leste e o ginásio construído no recuo frontal do terreno, onde seriam 
implantados no seu entorno todos os equipamentos de esportes. 

Figura 3.19 – Vista aérea da Escola Industrial de Natal/RN (década de 1970). 

 Fonte: Acervo do Arquivo do IFRN - Campus Natal/RN – Central. 
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Figura 3.20 – Implantação esquemática da Escola Industrial de Natal (década de 1970). 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseado em planta do IFRN e fotos. 
Silva (2012) aponta que a inauguração da nova sede da Escola 

Industrial de Natal, ocorreu no dia 11 de março de 1967, com a presença do diretor 
do Ensino Industrial do MEC, Armando Hildebrand, do Superintendente da Sudene, 
economista Rubens Costa, e ainda do Supervisor das Escolas da Rede Federal, 
professor Irineu Martins de Lima.  

3.3.3. Escola Industrial de João Pessoa – PB 
A Escola Industrial de João Pessoa (EIJP) foi contemplada com o 

projeto para uma nova sede na década de 1940, juntamente com as outras escolas 
durante a gestão do Ministro Capanema, na Era Vargas. À época, havia questões 
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políticas que envolviam a priorização de recursos para modernizar a infraestrutura 
das diversas escolas da rede nacional de ensino, que incluíam as negociações de 
terrenos com os estados da Federação. Diante desse contexto, a viabilização da 
construção do novo edifício da capital paraibana demorou alguns anos para se 
concretizar. 

A perspectiva do projeto idealizada pela equipe técnica do Ministério da 
Educação remete a uma solução com a mesma configuração espacial da Escola 
Industrial de Florianópolis (Figura 3.21). As condições do terreno eram semelhantes 
às de outras Escolas Industriais modernas, de topografia plana e grandes 
dimensões, apropriadas a implantar o programa funcional já padronizado, além de 
permitir futuras ampliações. O lote ficava situado na Av. 1° de Maio, no bairro 
Jaguaribe, relativamente próximo à zona central e à sede anterior.   

Figura 3.21 – Perspectiva do projeto original da Escola Industrial de João Pessoa/PB. 

 Fonte: Fonseca, (1986d). 
O partido arquitetônico do projeto adotou composições e geometrias 

similares aos outros projetos do mesmo período. O elemento de maior destaque era 
o bloco administrativo de forma longilínea, com dois pavimentos, que fazia 
articulações com outros corpos de formas diferenciadas. Os usos dos espaços 
estavam associados às volumetrias de cada bloco, considerando também uma 
hierarquia funcional. Os setores administrativo, pedagógico e de serviços ficavam 
abrigados nos dois corpos prismáticos, o auditório no volume trapezoidal e o ginásio 
apresentava a cobertura em abóbada. 
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Segundo Leite (1979), em 1961, a escola necessitou implantar os dois 
primeiros cursos de segundo ciclo: técnico de estradas e técnico de construção de 
máquinas e motores. Essa nova diretriz curricular exigiu uma melhor estrutura física 
para a instituição. A obra de ampliação foi iniciada na gestão de Carlos Arcoverde e 
entregue no início da década de 1960, quando iniciou suas atividades. As oficinas 
não foram transferidas de imediato e ainda ficaram funcionando na sede antiga até 
1965, tendo sido extintas as oficinas de alfaiataria e artes em couro e implantadas as 
oficinas de artes industriais e eletricidade. Ainda em 1965, o estabelecimento 
recebeu a nova denominação de Escola Industrial Federal da Paraíba, alguns dias 
depois, o prédio foi intitulado de Escola Industrial Coriolano de Medeiros e, em 1967, 
a nomenclatura foi alterada para Escola Técnica Federal da Paraíba.   

A partir da criação da SUDENE, em 1959, a industrialização na região 
foi fomentada, gerando a necessidade de criar uma melhor infraestrutura em 
estradas, comunicação, eletrificação, além do crescimento na construção civil, 
exigindo uma melhor qualificação do ensino técnico profissional em todos esses 
setores. Diante desse panorama, a escola ampliou a oferta de cursos, implantando 
as habilitações de eletrotécnica, edificações e saneamento (LEITE, 1979). 

O terreno era bem amplo com acesso principal voltado para o Norte, 
porém o projeto arquitetônico não foi executado como apresentado no estudo 
preliminar elaborado pela equipe técnica do MEC. O ginásio não foi incluído na 
primeira fase de construção, tendo sido executado posteriormente, enquanto o 
auditório trapezoidal foi desconsiderado na execução (Figura 3.22). 

Figura 3.22 – Vista aérea da Escola Industrial de João Pessoa/PB (década de 1960). 

 
Fonte: Digitalizado a partir de acervo do NDPEP (Reitoria IFPB). 
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Segundo Leite (1979), a primeira estrutura física entregue na década 
de 1960 era assim composta: o bloco longilíneo administrativo/pedagógico, o outro 
pavilhão perpendicular de apoio, a caixa d’água, a subestação, anexos para as 
oficinas (mecânica, metalografia, metrologia), além da urbanização das áreas 
externas, que incluía pavimentação e arborização de pátios e estacionamento  

A fachada do bloco principal alternava superfícies cegas, semi-vazadas 
e vazadas por meio da instalação de brises verticais, cobogós e esquadrias, 
mostrando um dinamismo plástico. Algumas premissas modernas se destacavam, 
como a presença de pilotis no acesso principal, utilizado como espaço de 
convivência coberto (Figura 3.23). 

Figura 3.23 – Escola Industrial de João Pessoa/PB (década de 1960). 

 
Fonte: Digitalizado a partir de acervo do NDPEP (Reitoria IFPB). 

As circulações internas dos blocos administrativo e de apoio ficavam 
dispostas nas bordas das lâminas, sendo limitadas por painéis com pequenos 
círculos perfurados, permitindo a entrada de luz e ventilação, além de criar um efeito 
visual diferenciado. No bloco principal, o painel perfurado era contínuo, enquanto, no 
bloco anexo perpendicular, os painéis perfurados se alternavam entre o pavimento 
térreo e superior. A laje desses blocos apresentava uma malha nervurada com 
módulos abobadados mostrando uma técnica estrutural inovadora (Figura 3.24). 
Além disso, as passarelas externas eram executadas com estrutura de concreto e 
cobertura de telha de fibrocimento.  
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Figura 3.24 – Várias circulações da Escola Industrial de João Pessoa/PB. 

   
Fonte: Digitalizado a partir de acervo do NDPEP (Reitoria IFPB). 

A implantação esquemática da Escola Industrial de João Pessoa, 
ilustrada na Figura 3.25, mostra a configuração da edificação, apresentando 
algumas ampliações e alterações de ocupação ocorridas até a década de 1970. 
Figura 3.25 – Implantação esquemática da Escola Industrial de João Pessoa/PB (década de 1970). 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseado nas plantas do acervo do NDPEP. 
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Como as instalações do dormitório destinado aos alunos internos 
estavam subutilizadas, em 1966, o espaço foi reformado visando a criar dez novas 
salas de aula no pavimento superior do bloco secundário de serviços. Outra 
intervenção necessária foi a adaptação do antigo refeitório para o uso de 
laboratórios do curso de eletrotécnica, executada em 1967. O setor de oficinas 
também recebeu reformas e ampliações, configurando um volume quadrangular 
maciço, localizado próximo aos dois corpos prismáticos. A espacialidade interna das 
oficinas privilegiava um pé--direito alto, com a coberta estruturada em tesouras 
metálicas e painéis de cobogós nas paredes laterais. 

Os equipamentos esportivos foram mais valorizados ao longo dos 
anos, recebendo mais investimentos dentro do complexo escolar. O ginásio foi 
projetado em 1967, apresentando a mesma plasticidade adotada em outras escolas 
do período, com a cobertura metálica em abóbada e estrutura em pórticos de 
concreto com desenho curvilíneo. As vedações mesclavam um painel de cobogós e 
esquadrias basculantes. O volume, além de abrigar a quadra, possuía vestiário e 
salas de apoio (1.220m²), e posteriormente a praça de esportes foi contemplada com 
a construção da piscina e outros apoios (Figura 3.26). 

Figura 3.26 – Vista externa do ginásio esportivo da EIJP e detalhes do edifício. 

    
Fonte: Digitalizado a partir de acervo do NDPEP (Reitoria IFPB). 

Durante a década de 1970, foram providenciados mais espaços de 
caráter pedagógico: o pavilhão de construção civil, com laboratórios (1.700m²); a 
biblioteca, inaugurada em 1977 (400m²); o pavilhão de ciências, com laboratórios de 
Física, Química e Biologia (355m²); e cantina (143m²). Nos anos de 1978 e 1979, 
foram criadas seis novas salas de desenho devidamente equipadas e também foram 
remodelados os ambientes de departamentos de ensino, administrativo, 
departamento pessoal, gabinete da direção, etc. (LEITE, 1979). A biblioteca e outros 
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anexos construídos no final de 1970 e início de 1980 apresentaram uma tectônica 
bem distinta do conjunto original, utilizando tijolos aparentes e estruturas pré-
moldadas. A Figura 3.27 mostra a situação de infraestrutura de Escola de João 
Pessoa na década de 1990, onde estão destacados em amarelo os blocos do 
projeto original entregues na época da inauguração da instituição.  

Figura 3.27 – Vista aérea da EIJP na década de 1990. 

 
Fonte: Um passado vestido de futuro (2012) - Adaptada pela autora. 

Os blocos construídos na primeira etapa foram modernizados, 
recebendo intervenções nas subdivisões dos espaços internos e aplicação de novos 
revestimentos ou novas esquadrias, porém alguns conceitos originais 
permaneceram, como a manutenção dos cobogós e a valorização dos espaços de 
pilotis. O bloco principal manteve o seu protagonismo no conjunto arquitetônico, 
diante da sua grande extensão, sendo ainda o eixo articulador para outros blocos 
secundários.  

3.3.4. Escola Industrial de Aracaju – SE 
A Escola Industrial de Aracaju funcionou até a década de 1960, em 

uma edificação de condições físicas limitadas que já tinha recebido algumas 
intervenções, incluindo ampliações e construção de um segundo pavimento para 
abrigar um refeitório. As instalações sanitárias eram insuficientes para a frequência 
de alunos da escola, além de não oferecer espaços para gabinetes médico e 
dentário e área livre para a prática de educação física (CPDOC/FGV, 1938d). 

Diante desse contexto, o diretor do Liceu Industrial de Aracaju, o 
engenheiro Pedro Braz, viabilizou a doação de um terreno localizado numa área da 
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cidade conhecida como Baixa Fria. A construção do novo edifício da Escola 
Industrial de Aracaju foi iniciada em 1961, por meio de recursos financeiros do 
governo federal, visando a aumentar a diversidade de cursos técnicos e a oferta de 
vagas. Após a conclusão da primeira etapa de construção, a escola foi transferida 
para a nova sede, em 1963 (SANTOS NETO, 2015). 

No dia 03 de setembro de 1965, foi publicada a Portaria de nº 239, 
criando a Escola Técnica Federal de Sergipe, por meio da Lei nº 4.795, de agosto de 
1965, apesar de o primeiro curso de nível técnico, de edificações, ter sido 
implantado em 1962. Nesse momento, a nova escola passaria para a ofertar o nível 
médio, oferecendo também, em uma segunda etapa, os cursos de estradas e 
eletromecânica (SANTOS NETO, 2015). A Figura 3.28 mostra uma vista aérea do 
complexo escolar construído na primeira fase, cujo terreno estava limitado por 
quatro ruas, estando o acesso principal voltado para a Av. Eng. Gentil Tavares. 

Figura 3.28 – Vista aérea da Escola Industrial de Aracaju/SE (década de 1960). 

 
Fonte: ESCOLA (19--) 

O conjunto arquitetônico foi configurado em blocos sequenciados de 
forma paralela, dispostos no sentido norte-sul, obedecendo a uma regularidade de 
afastamentos ao longo do terreno. O projeto também previu blocos alinhados à 
lateral do terreno para abrigar serviços de apoio. O primeiro pavilhão abrigava o 
setor administrativo e estava bem recuado em relação à rua de acesso, propiciando 
a existência de um estacionamento para veículos nessa área. Os sete pavilhões 
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seguintes abrigavam salas de aula teóricas e oficinas práticas. A ocupação dos 
blocos concentrou-se mais na primeira metade do terreno, permitindo que a área 
mais ao fundo ficasse disponível para futuras ampliações (Figura 3.29). 

Figura 3.29 – Implantação esquemática da Escola Industrial de Aracaju/SE (1968). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A linguagem plástica da edificação apresentava uma racionalidade, 
com uma certa “simplificação” volumétrica, trazendo alguns elementos do léxico 
formal modernista, como o uso de lajes planas, janelas em fita, estruturas 
independentes e jogos de planos. As circulações externas do bloco administrativo 
eram cobertas por lajes que receberam fechamentos verticais nas extremidades dos 
volumes, sendo uma ferramenta de controle climático e gerando uma empena única 
na lateral do pavilhão. Mais ao fundo do terreno, ficava a caixa d’água de escala 
marcante no contexto do projeto, construída ainda na inauguração da Escola 
Industrial (Figuras 3.30 e 3.31). 

Figura 3.30 – Escola Industrial de Aracaju/SE (1968). 

 
Fonte: Acervo digital IFS. 
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Figura 3.31 – Vista de pátio interno e caixa d’água da Escola Industrial de Aracaju/ES. 

 
Fonte: I-PINIMG (2020a) 

Os pavilhões oficinais foram concebidos em formatos mais longilíneos, 
obedecendo a uma repetição de ritmo constante. Esses blocos estavam afastados 
entre si, sendo contornados por circulações cobertas por lajes de concreto 
sustentadas por pilares metálicos delgados, com larguras adequadas ao fluxo de 
alunos entre as oficinas. O espaço entre blocos também foi importante na medida 
em que gerou pátios intermediários para a convivência dos alunos e prática de 
atividades físicas. Nos espaços maiores entre oficinas e salas de aulas, havia 
passarelas de interligação e um tratamento paisagístico no piso. As cobertas ficavam 
ocultadas pelas platibandas elevadas (Figura 3.32). 

Figura 3.32 – Acesso às oficinas da Escola Industrial de Aracaju/ES (1968). 

   
Fonte: I-PINIMG (2020b) 

A oficinas possuíam uma dupla faixa de esquadrias basculantes 
dispostas em alturas distintas de forma a permitir boas iluminação e ventilação dos 
ambientes, executadas no modelo basculante em alumínio e vidro, sendo 
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interrompidas somente pelos acessos independentes de cada sala.  A espacialidade 
interna das oficinas apresentava um pé-direito generoso, onde as divisões entre 
salas aconteciam por meio de paredes baixas, solução que otimizava a exaustão de 
calor, porém era prejudicial ao aspecto acústico na possibilidade de ter aulas 
simultâneas (Figura 3.33). 

Figura 3.33 – Vistas internas das salas das oficinas da Escola industrial de Aracaju/ES (1968). 

  
Fonte: I-PINIMG (2020d) e I-PINIMG (2020e) 

Posteriormente, foram sendo realizadas ampliações na escola, em que 
uma das primeiras intervenções foi a construção do auditório Engenheiro Pedro Braz 
em 1971. A proposta demonstrava uma clara hierarquização programática, 
agregando funções semelhantes, com um sistema construtivo de custo reduzido, já 
prevendo as futuras ampliações da escola (Figura 3.34). 

Figura 3.34 – Vista aérea da Escola Industrial de Aracaju/SE (1979). 

 
Fonte: Imagem de Um passado vestido de futuro (2012), adaptada pela autora. 

A Escola Industrial de Aracaju recebeu intervenções em sua estrutura 
física ao longo do tempo para atender ao aumento de matrículas e diversidade de 
cursos ofertados, por meio da adaptação de ambientes existentes, além da 
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construção de novos espaços, como foi o caso do ginásio esportivo inaugurado em 
1978 e de um bloco complementar para o setor administrativo, que estão 
assinalados em amarelo na figura 3.34. 

3.3.5. Escola Técnica de São Paulo – SP 
No final da década de 1960, o Ministério da Educação e Cultura 

planejou a construção de uma nova sede para a Escola Técnica Federal de São 
Paulo. Então, em 1969, a União decidiu realizar um concurso privado, selecionando 
alguns arquitetos e convidando-os pelas suas experiências na área de projetos 
educacionais. O edifício seria situado no bairro Canindé, na avenida Cruzeiro do Sul, 
próximo a outros equipamentos de infraestrutura na cidade, tais como estação de 
metrô, Parque Anhembi, Parque da Aeronáutica e a futura estação rodoviária. 
Participaram em torno de dez escritórios, sendo um dos projetos participantes do 
concurso a proposta do arquiteto Candido Malta Campos Filho (1936), ilustrada em 
duas pranchas da Figura 3.35 e 3.36. 

Figura 3.35 – Prancha 03 de projeto participante do concurso para a Escola Técnica de São 
Paulo/SP. 

 
Fonte: candidomaltacamposfilho.com.br (1969a). 
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Figura 3.36 – Prancha 06 de projeto participante do concurso para a Escola Técnica de São 
Paulo/SP. 

  
Fonte: candidomaltacamposfilho.com.br (1969b). 

Essa proposta previa um edificio principal tipo monobloco, interligado a 
um volume circular que abrigava a quadra esportiva, posicionado sobre uma grande 
plataforma. Os espaços internos possuíam grandes vãos e demonstravam 
expressiva integração visual. A cobertura era solucionada em sheds, com aberturas 
diferenciadas, permitindo a entrada de luz e ar. A torre de caixa d’água fazia um 
contraponto volumétrico com sua destacada altura.  

Contudo, após a análise das propostas, foi considerado vencedor o 
projeto dos arquitetos Zenon Lotufo8 (1911-1986), Vitor A. Lotufo, Victor Pini e 
Cláudio Sganzerla. Vale ressaltar que Zenon Lotufo havia publicado uma obra em 
1956 intitulada O Espaço Psicológico na Arquitetura, na qual expôs seu pensamento 
crítico sobre a evolução da arquitetura à época, afirmando em sua obra o seguinte: 

“Há ainda hoje quem pense em arquitetura contemporânea, 
exclusivamente em função da forma, sob os aspectos puramente 
plásticos. Esquecem-se completamente da função primordial do 
arquiteto que é a de organizador do espaço. Muito mais útil e 
necessário o estudo e análise do espaço e sua organização nas 
obras históricas, do que a memorização dos estilos, detalhes de 
fachadas, molduras e colunas. A composição espacial interna e 
 

8 O arquiteto Zenon Lotufo formou-se engenheiro-arquiteto pela Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, em 1936, tendo realizado projetos institucionais em SP, como o Mercado Municipal de 
Sorocaba, ocupado cargos públicos em São Paulo, tendo sido docente na FAUUSP e membro 
atuante do IAB-SP. 
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externa dos edifícios reflete de certa maneira a vida de um povo, suas 
tendências, suas preocupações sociais, seus processos políticos” 
(LOTUFO, 1956 apud MODENESE FILHO, 2019). 

Esse texto retrata o quanto o arquiteto preocupava-se com a qualidade 
espacial de seus projetos, sem ter a obrigação de associar a arquitetura a um estilo 
histórico específico, mas sim considerar o contexto social e cultural da comunidade à 
qual se destina. No caso do projeto da Escola Técnica de São Paulo, tratava-se de 
um edifício educacional que seria considerado um dos maiores da América Latina 
(Figuras 3.37 e 3.38).  

Figura 3.37 – Planta do pavimento térreo da Escola Técnica de São Paulo/SP. 

 
Fonte: Corona (1969). 

Figura 3.38 – Planta do pavimento superior da Escola Técnica de São Paulo/SP. 

 
Fonte: Corona (1969). 
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O projeto, com área construída aproximada de 30.000m², ganhou 
bastante notoriedade pelo seu porte e por destacar premissas construtivas 
inovadoras, tendo sido publicado no periódico Acrópole n. 363 de 1969, com todos 
os desenhos técnicos e detalhes de execução.  A edificação era composta por um 
volume em “T” de dois pavimentos, de onde partiam volumes térreos como “braços” 
conectados ao corpo principal. 

O programa mantinha a hierarquia de funções, porém com menos 
rigidez, priorizando a fluidez dos espaços. O acesso acontecia por um grande hall no 
pavilhão principal, que abrigava a biblioteca e os setores administrativos na ala 
esquerda, porém em níveis diferentes. Na ala direita, acessava-se o auditório. O 
nível intermediário do hall de chegada permitia a visualização direta dos espaços e 
acessos por rampas. Com relação às interações funcionais, o eixo do edifício 
continha as circulações horizontais centrais. A circulação do pavimento térreo 
possuía aberturas para os pátios e proporcionava ampla visão para as oficinas que 
estavam situadas em um nível mais baixo, conferindo-lhes um pé-direito maior. 

Na Figura 3.39, observa-se a implantação do conjunto arquitetônico 
seguindo o eixo norte-sul e apresentando uma área destinada às atividades 
esportivas situada a oeste. 

Figura 3.39 – Implantação esquemática da Escola Técnica de SP (projeto original). 

 Fonte: Elaborada pela autora baseado do Google Earth. 
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A circulação vertical era viabilizada por meio de duas rampas de forma 
helicoidal, inseridas dentro de cilindros que se destacavam na escala do complexo. 
As oficinas estavam abrigadas em blocos distintos divididos nas seções de 
mecânica de máquinas, eletrotécnica, edificações, laboratórios tecnológicos, 
fundição e usinagem térmica, ficavam todas no pavimento térreo. No pavimento 
superior, ficavam todas as salas de aulas teóricas e um auditório de porte menor 
(Figura 3.40).  

Figura 3.40 – Volumetria esquemática e fluxograma da ETSP. 

 
Fonte: Corona (1969). 

A Figura 3.41  mostra  os cortes esquemáticos com as soluções de iluminação e 
ventilação das oficinas e a relação espacial e visual destas com a circulação central.  

Figura 3.41 – Cortes esquemáticos transversais e detalhe do hall de acesso da ETSP. 

 
Fonte: Corona (1969). 
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A composição espacial do conjunto desta proposta não foi definida em 
geometrias diferenciadas, como acontecia nas décadas anteriores. A plasticidade do 
projeto privilegiou o sistema de pavilhões sequenciados, que foram dinamizados em 
diferentes escalas de alturas e posicionados com alguns vazios entre si.  

A tectônica do edifício era destacada pela estrutura de concreto de 
peças pré-moldadas executadas no local e pela padronização de elementos 
construtivos que possibilitaram uma modulação racional no projeto. A linguagem do 
edifício trazia referências de inspiração brutalista, evidenciadas em sua solidez e 
materialidade. 

O conforto ambiental foi uma premissa para as oficinas, sendo bem 
solucionado diante do sistema de ventilação cruzada, com regulação através de 
aberturas laterais. A cobertura foi solucionada com sucessivos sheds com inclinação 
direcionada para a face não insolada (sul), equilibrando a incidência da iluminação 
(Figura 3.42). 

Figura 3.42 – Detalhes técnicos de iluminação e ventilação. 

 
Fonte: Corona (1969). 

Na Figura 3.43, observa-se a espacialidade interna das oficinas com 
pé--direito alto e integração com a circulação central na lateral esquerda da imagem. 
Os materiais utilizados no sistema construtivo são de fácil manutenção, como os 
tijolos aparentes das paredes, o piso no padrão industrial e vigas de concreto 
aparentes.  
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Figura 3.43 – Vista interna da oficina mecânica (1982). 

 Fonte: Um Passado vestido de futuro (2012). 
Os princípios básicos do partido arquitetônico foram elencados pelos 

arquitetos autores na publicação da revista Acrópole:  
a Horizontalidade, todo o programa inscrito em dois pavimentos, a 
vida escolar voltada para o interior do conjunto, os pátios internos 
interpenetrando os volumes, a comunicação de ambientes internos e 
externos, a circulação através de áreas abertas, a iluminação zenital, 
a Flexibilidade no uso dos espaços internos e  possibilidade de 
ampliação, a construção modulada , permitindo o emprego de 
elementos pré-moldados e protendidos e instalações gerais com 
passagens  livres pelos elementos construtivo. (LOTUFO et 
al.,1969, p. 39).               

Na Figura 3.44, pode-se observar a Escola Técnica no final dos anos 
1980, com algumas alterações de execução em relação ao projeto original, 
evidenciando que alguns blocos na lateral não foram executados.                               

Figura 3.44 – Vista aérea da Escola Técnica Federal de São Paulo (1989). 

 Fonte: Acervo IFSP (1989). 



400  

Segundo informações fornecidas pelo IFSP, a Escola Técnica de São 
Paulo foi transferida para este edifício localizado no Canindé, em 1976, onde ficou 
sendo ministrado o ensino médio até 1998, quando a instituição foi transformada em 
CEFET-SP. A estrutura atual do campus está implantada em uma área de 57.448m², 
cuja área construída é de 34.883m², contando com os seguintes espaços: 6 
auditórios; 59 salas de aula tradicionais;  5 salas de projeção;  7 salas de desenho;   
21 laboratórios de informática;  10 laboratórios de física, química e biologia;  6 
laboratórios de geografia e redaçã; 8 laboratórios de construção civil;  7 laboratórios 
de eletrotécnica;  7 laboratórios de eletrônica e telecomunicações;  10 laboratórios 
de mecânica;  4 laboratórios de automação;  3 oficinas de eletrônica, eletrotécnica e 
telecomunicações;  4 oficinas de tornearia, frenagem, retificadora e máquinas 
especiais;  2 oficinas de produção mecânica, infraestrutura esportiva;  além de 
espaços para serviços médicos, odontológico, refeitório, cantina, reprografia e 
biblioteca. 

3.3.6. Escola Técnica de Pernambuco, em Recife – PE 
A Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE), quando estava 

sediada ainda no bairro do Derby, sofreu as consequências de uma grande 
enchente originada da cheia do Rio Capibaribe, diante das intensas chuvas 
ocorridas em julho de 1975. Tal situação comprometeu todo o pavimento térreo da 
edificação, o que demandou a construção de uma nova sede, instalada mais 
distante da região central. Já estava disponibilizado para a instituição um terreno 
localizado no antigo Engenho Curado, doado pelo Ministério da Agricultura em 1971, 
para a instalação do Centro de Engenharia de Operações (AUTRAN, 2020 apud 
ROCHA, 2021). A partir de 1983, a mudança de endereço seria realizada para o 
prédio localizado na Avenida Professor Luís Freire, vizinho à Universidade Federal 
de Pernambuco, cuja vizinhança já oferecia uma boa infraestrutura de transporte e 
serviços. 

 A construção da nova sede foi coordenada pela direção da 
escola e pelo Conselho de Representantes, com o apoio direto de professores e 
servidores da instituição, que elaboraram os projetos de arquitetura, comunicações, 
elétrica, paisagístico, além da fiscalização da obra (ROCHA, 2021). A pedra 
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fundamental foi lançada em 23 de setembro de 1971, na gestão do diretor Joseph 
Mesel, também homenageando os respectivos conselheiros da escola (Figura 3.45). 

Figura 3.45 – Solenidade de lançamento da pedra fundamental da ETFPE. 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária – Acervo CHMD (IFPE). 

O projeto arquitetônico completo foi desenvolvido pelo arquiteto José 
Luiz da Mota Menezes9, a ser implantado no terreno de 118.937m², com área 
construída total aproximada de 28.388m². A solução define a implantação da 
edificação mais concentrada na parte frontal do terreno, otimizando as conexões 
entre os blocos. O partido arquitetônico do projeto preza pela racionalidade espacial 
e pela ortogonalidade, obedecendo, de forma rigorosa, à malha estrutural. A 
perspectiva da Figura 3.52 mostra a proposta que contempla oito blocos 
independentes e a presença de diversas passarelas externas, fazendo a articulação 
entre os setores. O projeto privilegiou a hierarquia dos usos individualizados em 
volumes distintos, sendo prevista uma generosa quantidade de salas administrativas 
e pedagógicas, já visando a atender à expansão da instituição. Todos os volumes 
apresentavam formas prismáticas com proporções semelhantes, destacando-se o 
bloco destinado à biblioteca, ao auditório e a outros serviços, que era quadrangular e 
ficava locado no centro do complexo. Na Figura 3.46, observa-se que o bloco 
principal possui acessos frontais e laterais, sendo uma premissa que já acontecia na 
sede anterior do bairro Derby.  
  

 
9 José Luiz da Mota Menezes (1936-2021) foi arquiteto, graduado pela Universidade Federal de 
Pernambuco (1961), professor da UFPE e presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e 
Geográfico Pernambucano. Em 2003, recebeu a honraria de Professor Emérito da UFPE. Dedicou-se 
à pesquisa de temas relacionados à história da arquitetura, arqueologia e história das artes. 
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Figura 3.46 – Perspectiva do projeto geral da ETFPE. 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária – Acervo CHMD (IFPE). 

O primeiro bloco a ser construído foi destinado ao uso do curso de 
Engenharia de Operação, composto de dois pavilhões paralelos de dois pavimentos 
cada, totalizando uma área construída de 5.040m². O projeto foi configurado a partir 
de uma malha quadricular de 4 metros, que definiu a locação dos pilares e o 
dimensionamento dos ambientes. As fachadas de maior dimensão ficaram voltadas 
para o leste, permitindo uma melhor ventilação para as salas de aula, enquanto a 
circulação posicionada a oeste consistia numa solução favorável à proteção solar. 
Outros dispositivos foram utilizados para o controle térmico, como o uso de 
pequenas marquises instaladas sobre as janelas das salas. A cobertura, rente à 
edificação, era escondida pelas platibandas que davam aos blocos o aspecto 
contínuo das fachadas e, ao mesmo tempo, a ideia de coroamento das edificações. 
A perspectiva do projeto mostra algumas dessas proposições (Figura 3.47).  

Figura 3.47 – Perspectiva do projeto do bloco de Engenharia de Operação da ETFPE. 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária – Acervo CHMD (IFPE). 
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  O processo de construção desse bloco iniciou no ano de 1976, 
destacando a execução da estrutura modulada de concreto armado e da escada de 
acesso que ficava anexada à passarela de conexão entre os blocos (Figuras 3.48 e 
3.49).    

Figura 3.48 – Construção do bloco de Engenharia de Operação da ETFPE (1976) 

  Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária – Acervo CHMD (IFPE). 

Figura 3.49 – Detalhe de construção da escada do bloco (1976). 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária – Acervo CHMD (IFPE). 

Na Figura 3.50, foi representada, de forma esquemática, a implantação 
geral da ETFPE, mostrando a conexão entre os pavilhões, com as suas respectivas 
funções e passarelas de integração. 
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Figura 3.50 – Implantação esquemática da ETFPE 

 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de planta fornecida pelo IFPE. 

Observa-se que a configuração resultante gerou a criação de pátios 
diversos e recuos adequados para a boa fluidez da ventilação entre os edifícios. 
Diante da possibilidade de afloramento do lençol freático e do controle do acúmulo 
das águas pluviais, foi prevista a implantação de lagos internos que iriam contribuir 
para a drenagem em geral. Essa solução também era interessante para amenizar o 
calor em períodos mais quentes do ano, além de beneficiar o tratamento paisagístico 
da escola. 

 Os blocos 1 e 3 abrigaram prioritariamente a função pedagógica, 
o bloco 2 abrigou salas de aulas e salas administrativas, o bloco 6 concentrou as 
salas de aulas práticas e oficinas, e o bloco 5, o setor de informática, sendo o único 
térreo do conjunto. Também estão ilustrados o campo de esportes e o ginásio, que 
só foi construído numa segunda etapa de obras. 

 O acesso à escola acontecia pelo bloco administrativo, com a 
entrada principal marcada por uma marquise. Quanto à concepção estrutural, a 
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edificação utilizou a tecnologia do concreto armado com vedações em alvenaria. As 
superfícies externas e internas abaixo das janelas receberam um revestimento de 
azulejo decorativo típico da produção industrial pernambucana, trazendo uma 
identidade regional à escola. A caixa d’água da escola foi posicionada em local 
central, em evidência junto à biblioteca, sendo executada utilizando o mesmo 
concreto estrutural dos pilares, vedações dos acessos em cobogós e revestimento 
do mesmo azulejo decorado dos blocos. O uso de elementos vazados foi uma opção 
largamente utilizada no modernismo pernambucano e remete analogicamente à 
caixa d’água de Olinda (PE), precursora na utilização desse material na década de 
1930  

 A estrutura foi utilizada como elemento definidor da modulação e 
do ritmo da fachada, em que os pilares de seção retangular possuíam uma fenda 
frontal para encaixar as descidas de águas pluviais, conferindo também uma leveza 
à plasticidade geral. As esquadrias de padrão basculante foram executadas em 
ferro, ocupando todo o vão entre pilares (Figura 3.51). 

Figura 3.51 – Acesso principal da ETFPE e bloco da biblioteca com caixa d’água. 

   Fonte: Acervo da autora (2021). 
As passarelas constituem um elemento de expressiva plasticidade no 

projeto, pois a maioria delas possuem dois níveis e utilizam os mesmos detalhes 
construtivos dos blocos, adotando a mesma marcação dos pilares, uso de 
esquadrias e marquises para promover uma continuidade visual. A largura dessas 
circulações permitia que, em algumas situações, o espaço fosse incorporado como 
área de permanência para alguns usos pedagógicos. A única articulação que não 
acontece em dois pavimentos é a passarela entre o bloco 1 e o bloco de informática, 
porém a mesma modulação estrutural é mantida (Figura 3.52). 
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Figura 3.52 – Vista externas de blocos diversos da ETFPE. 

  Fonte: Acervo da autora (2021) 
Algumas circulações internas dos blocos pedagógicos receberam uma 

variação de largura, visando a criar um dinamismo no percurso interno, assim como 
na estética da fachada, que ganha um efeito imponente com os pilares definidos em 
pé-direito duplo e as vigas marcando os eixos de ligação com o edifício. Todas as 
superfícies desses corredores também receberam revestimentos cerâmicos para 
facilitar a manutenção do edifício. A presença de alguns pátios internos também 
compreende áreas de contemplação e convivência para os discentes (Figura 3.53).  

Figura 3.53 – Passarelas de dois pavimentos e térrea da ETFPE. 

    Fonte: Acervo da autora (2021). 
A Escola Técnica Federal de Pernambuco recebeu algumas 

ampliações em sua estrutura física que foram destinadas prioritariamente às 
atividades de educação física, como foi o caso do ginásio esportivo e de outros 
anexos complementares. Na Figura 3.54, está ilustrada uma vista aérea do 
complexo escolar em 1992, mostrando o entorno do campus como uma área ainda 
bastante verde, merecendo destaque a nova praça esportiva construída mais ao 
fundo do terreno. 



407  

Figura 3.54 – Vista aérea da ETFPE (1992). 

 Fonte: Escaneado diretamente de fonte primária – Acervo CHMD (IFPE). 

Até os dias atuais, a unidade permanece nesse mesmo endereço, 
tendo recebido novas denominações ao longo das últimas décadas: CEFET-PE, em 
1999, e, a partir de 2008, como Campus Recife do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). 

Os projetos arquitetônicos das escolas técnicas que foram planejados e 
executados nessa fase, sendo os casos de Aracaju, São Paulo e Pernambuco, 
representaram um novo momento da arquitetura educacional da Rede Federal, 
demonstrando que as transformações das políticas educacionais, através da 
implantação da autonomia administrativa nas unidades, contribuíram para a 
modernização de suas linguagens plásticas, soluções funcionais e materialidades. O 
desenvolvimento do parque industrial em todo o país foi uma condição importante 
para a continuidade dos investimentos destinados a essas obras, que também 
influenciou diretamente na diversificação dos cursos oferecidos.  

3.4. Análise tipológica  
Neste capítulo, foram apresentados os projetos e as trajetórias 

históricas das Escolas de Florianópolis, Natal, João Pessoa, Aracaju, São Paulo e 
Pernambuco, todas inauguradas após 1959. A partir dessas pesquisas, constatou-se 
que as três primeiras escolas foram projetadas na década de 1940 e, por isso, a 
tipologia arquitetônica identificada para esses projetos possui características 
pertencentes ao período abordado no capítulo 2 deste trabalho. Vale ressaltar que, 
até meados da década de 1950, os projetos eram planejados e executados de forma 
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centralizada, controlados pela equipe técnica do governo federal, tendo sido o caso 
das Escolas de Florianópolis, Natal e João Pessoa. Depois, as unidades passaram a 
ter autonomia na viabilização das suas obras, o que foi o caso das Escolas de 
Aracaju (1963), São Paulo (1969) e Pernambuco (1976). 

As escolas de Florianópolis, Natal e João Pessoa, mesmo projetadas 
anteriormente, foram incluídas no capítulo 3, considerando a justificativa exclusiva 
das suas datas de inauguração, e, por esse motivo, não serão abordadas na análise 
tipológica deste capítulo. Dessa forma, serão apresentados a seguir os diagramas 
tipológicos das escolas técnicas de Aracaju, São Paulo e Pernambuco, utilizando-se 
a mesma metodologia dos outros capítulos, cuja análise tipológica considerava os 
aspectos funcional e formal. 

Quanto à tipologia funcional: 
Inserção urbana: tomando como base as Escolas Industriais e Técnicas 
apresentadas nesse recorte temporal, observou-se que a localização dos 
respectivos terrenos situava-se a uma distância média de 2km a 5km dos centros 
históricos das cidades, em áreas de expansão, sendo lotes de grandes dimensões 
para viabilizar a implantação das edificações. O entorno desses terrenos era 
geralmente pouco ocupado, com a presença de algumas residências ou comércios 
de pequeno porte. No caso da Escola Técnica de São Paulo, ela ficava situada a 
5km do centro e próxima ao Rio Tietê, porém a circunvizinhança era de 
equipamentos predominantemente institucionais. A Escola de Aracaju era mais 
próxima do centro, situada em média a 2km.  

A partir da década de 1960, o Ministério da Educação reduziu sua 
participação da concepção dos projetos, sendo basicamente o responsável pela 
gestão dos recursos financeiros e pela priorização das obras. Assim, as outras três 
escolas tiveram seus projetos desenvolvidos mediante decisões particulares de cada 
unidade institucional, sendo elaborados por diferentes autores e em diferentes datas. 
As implantações apresentaram diferentes configurações diante das diversas 
geometrias dos terrenos, programas funcionais próprios e orientação solar (Figura 
3.55). 
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Figura 3.55 – Diagramas de implantação das Escolas de Aracaju/SE, São Paulo/SP e Pernambuco. 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
A solução escolhida para a implantação da Escola Industrial de Sergipe 

foi posicionar a maior parte dos blocos paralelamente, não diferenciando a 
morfologia e os gabaritos dos respectivos volumes. Já a Escola Técnica de São 
Paulo priorizou como elemento de destaque a forma em “T”, composta pela junção 
do bloco administrativo com o pedagógico, articulando secundariamente os blocos 
de oficinas com volumetria mais baixa. A Escola Técnica Federal de Pernambuco foi 
contemplada com um amplo terreno, mas a implantação da edificação foi 
concentrada na parte frontal, de forma mais compactada, otimizando as conexões 
entre os blocos. O local escolhido foi o bairro Cidade Universitária, pois a 
Universidade Federal de Pernambuco já funcionava no terreno vizinho, possuindo 
facilidade de transporte para a região. No caso dessas três escolas, a implantação 
ocorreu em zonas mais isoladas, sem necessariamente estabelecer uma conexão 
com a linguagem das construções do entorno. 

A amplitude das dimensões dos terrenos permitia implantações com 
flexibilidade para futuras ampliações, possibilitando a instalação dos parques 
esportivos e dinamizando as formas de acesso às escolas, condição que também 
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aconteceu nas escolas analisadas no capítulo 2. Um ponto de inflexão observado 
nessa terceira fase é a não adoção dos blocos administrativos de acentuada 
horizontalidade, que constituíram a tipologia arquitetônica peculiar das escolas da 
fase 2.  Vale ressaltar que não foram localizadas nas fontes consultadas referências 
ao atendimento de parâmetros de planos diretores ou legislação urbanística de cada 
localidade. 
Programa: neste recorte temporal (1959-1999) caracterizado pelo início da 
autonomia administrativa e pedagógica das unidades educacionais da Rede Federal, 
os programas de necessidades de cada escola foram elaborados conforme a 
realidade de cada localidade e a política educacional que estava em vigência. No 
momento da concepção dos projetos, algumas escolas ofereciam apenas cursos 
industriais de primeiro nível, enquanto outras ofereciam cursos dos dois níveis: 
industriais e técnicos. Os espaços destinados aos setores administrativos eram 
praticamente os mesmos para todas as escolas, porém eram levadas em 
consideração também as especificidades dos cursos e a quantidade de alunos, o 
que exercia influência no dimensionamento das escolas. 

A hierarquia nas relações entre os diversos setores escolares 
permanece semelhante à do período abordado no capítulo 2. A individualização do 
bloco administrativo em relação às demais funções continua sendo uma premissa na 
configuração do partido das escolas. Diante do aumento da diversidade de cursos, 
são providenciadas mais salas para coordenações, demandando o aumento de área 
para biblioteca, refeitório, salas de professores, etc. Quanto ao bloco pedagógico, 
surgem novas especialidades de laboratórios, com equipamentos modernizados, 
incluindo a instalações apropriadas à área de informática e outros cursos 
tecnológicos. A infraestrutura destinada às práticas esportivas, em muitos casos, 
não foi construída de imediato, mas, na década de 1970/1980, foi priorizada a 
construção de ginásios cobertos, piscinas e outros espaços complementares que 
ganham notoriedade com o passar das décadas. O setor oficinal continua sendo 
implantado de forma separada do conjunto, sendo espacializado em diferentes 
formas, sempre priorizando dimensões e soluções de conforto adequadas aos 
diversos tipos de aulas práticas. Continuam sendo usadas coberturas com sheds, 
lanternins ou elementos vazados que permitam a exaustão e ventilação.  



411  

Foi observado que também foram otimizadas as quantidades de 
banheiros e vestiários diante do aumento de alunos, sendo importante distribuir 
esses espaços em diversos blocos, abrangendo todos os pavimentos. Alguns 
espaços e construções caíram na obsolescência, tais como o museu escolar e as 
áreas para dormitórios, pois não estavam mais admitindo alunos de internato. As 
áreas de convivência dos alunos continuam sendo previstas em espaços cobertos 
sendo configurados em circulações mais largas e/ou externos nas zonas livres entre 
blocos. As casas do diretor e do zelador também saíram do programa de 
necessidades, sendo priorizadas áreas livres para futuras ampliações de cada 
escola. Nos casos das Escolas de São Paulo e Sergipe, são diferentes no porte e no 
padrão do programa funcional, impactando na distribuição dos espaços em somente 
um ou dois pavimentos. A quantidade de salas de aulas e área útil destinada às 
oficinas é um dos diferenciais entre as duas propostas. A Escola de Pernambuco foi 
projetada no final da década de 1970, sendo idealizada com uma generosa 
quantidade de salas administrativas e pedagógicas, já visando a atender à expansão 
da instituição. Os espaços que ganharam destaque locados no centro do complexo 
foram biblioteca, auditório, recreio coberto, refeitório e outros serviços, enquanto os 
setores administrativos ficaram abrigados no pavilhão frontal. A partir desses 
exemplos, observa-se que as características relacionadas ao programa nesse 
período não apresentam uma semelhança tipológica entre si, conforme observado 
nas Figuras 3.56, 3.57 e 3.58. 

Figura 3.56 – Diagrama de usos da Escola Industrial de Aracaju/SE. 

 Fonte: Elaborado pela autora10. 

 
10 Não foram obtidas junto à instituição as plantas baixas originais da Escola Industrial de Aracaju. A 
planta foi desenhada de forma esquemática, baseada em fotos da época e imagens atuais do Google 
Earth. 
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Figura 3.57 – Diagrama de usos da Escola Técnica de São Paulo/SP. 

 Fonte: Elaborados pela autora. 

Figura 3.58 – Diagrama de usos da Escola Técnica Federal de Pernambuco. 

       Fonte: Elaborado pela autora baseada em planta fornecida pelo IFPE. 
 
Interações funcionais: considerando os exemplos das escolas Escolas de Aracaju 
(1963), São Paulo (1969) e Pernambuco (1976), os projetos apresentaram 
interações funcionais com características bem diferenciadas. Um dos elementos que 
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não sofreu ruptura comparado às escolas da fase anterior foi a forma de acessar a 
edificação, que continua acontecendo pelo bloco administrativo sempre situado mais 
à frente dos outros blocos. Na Escola Industrial de Aracaju, só existiam circulações 
horizontais cujo desenho contornava o perímetro externo dos blocos, integrando-os 
com a paisagem. Também foi adotado o uso de passarelas curtas interligando os 
blocos. No caso da Escola Técnica de São Paulo, a articulação dos espaços se 
consolida por meio de circulações horizontais e verticais que compõem o eixo 
central do edifício. A circulação vertical foi solucionada por escadas no hall principal 
e rampas que ora detêm uma conformação retilínea, ora assumem um caráter 
escultural contornando a torre cilíndrica da caixa d’água. Uma outra diferença notória 
entre as duas soluções é a largura das circulações, que, no projeto de São Paulo, 
são mais generosas, inclusive integrando-se a pátios de convivência. A Escola 
Técnica Federal de Pernambuco, construída já no final da década de 1970, foi 
distribuída em oito blocos independentes, demandando mais articulações horizontais 
e verticais. As posições das circulações dos blocos dispostos no sentido leste-oeste 
ficaram centralizadas nos volumes, enquanto as dos blocos norte-sul foram locadas 
voltadas para o poente, visando a proteger as salas da insolação da tarde (Figura 
3.60). 

Figura 3.59 – Diagramas de circulações das Escolas de Aracaju/SE e São Paulo/SP. 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
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Figura 3.60 – Diagramas de circulações da Escola de Pernambuco. 
 

 Fonte: Elaborados pela autora. 

Quanto à tipologia formal: 
Composição/Linguagem: neste período, aconteceram sensíveis inovações nas 
composições e linguagens dos projetos das escolas técnicas, principalmente nas 
propostas elaboradas no final da década de 1960. As soluções exploraram as 
potencialidades de expressividade plástica dos materiais, sendo alguns em estado 
bruto. Nas concepções apresentadas aqui, ressalta-se a qualidade ambiental dos 
espaços interno e externo, considerando também o controle de luz e ventilação.  

Observa-se uma maior diversidade de partidos arquitetônicos, que 
acompanharam as peculiaridades de cada programa de necessidades. As Escolas 
de Florianópolis, Natal e João Pessoa, com projetos modernistas, além de Sergipe e 
Pernambuco, incorporaram um caráter tipológico cujas funções eram hierarquizadas 
em volumes distintos e afastados entre si. O projeto da Escola de São Paulo foi 
idealizado a partir de volumes conectados, valorizando mais a diferença das alturas 
externas e internas, visando a enriquecer as características visuais e a 
espacialidade do edifício. Não são mais adotadas geometrias muito complexas 
associadas a diferentes funções, e as soluções adotam preferencialmente as 
volumetrias prismáticas com materialidades modernizadas.  
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Com relação à linguagem plástica, deve-se considerar também as 
diferenças cronológicas dos projetos. O projeto da Escola de Aracaju (1963) trazia 
uma linguagem moderna, porém apresentando uma composição de blocos 
totalmente diferente das escolas modernistas anteriores. As Escolas de São Paulo 
(1969) e Pernambuco (1976) simbolizaram, de forma mais expressiva, uma 
modernização da linguagem e das tecnologias construtivas, também destacadas na 
diversificação de materiais utilizados. Em ambas as escolas, a estrutura de concreto 
está aparente na materialidade do edifício, com pilares e vigas expostos na fachada, 
sendo as torres de caixa d’água um elemento de destaque na composição formal do 
conjunto. Enquanto, em São Paulo, os tijolinhos aparentes representam uma 
inovação na textura da fachada, em Pernambuco, os azulejos trazem um caráter de 
regionalidade, sendo materiais que contribuem para a manutenção do edifício. Outra 
caraterística comum a esses projetos é a condição de as janelas ocuparem todo o 
vão entre a modulação dos pilares (Figuras 3.61 e 3.62).  

Figura 3.61 – Diagramas da linguagem das Escolas de São Paulo/SP e Aracaju/SE. 

 Fonte: Elaborado pela autora baseada em fotos. 

Figura 3.62 – Diagrama da linguagem da Escola de Pernambuco (Bloco administrativo). 

 Fonte: Desenho fornecido pelo Departamento de Obras e Projetos (IFPE). 
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Sistemas construtivos: A partir da década de 1960, iniciou-se um processo de 
refinamento no método de projetar e na racionalização construtiva. A modulação 
estrutural continuou a ser utilizada para organizar os espaços, sendo otimizada com 
o aprimoramento das técnicas existentes e permitindo ampliar os vãos livres. As 
propostas de construções industrializadas e ampliáveis passaram a ser priorizadas, 
principalmente nas tipologias escolares públicas, visando à rapidez na construção e 
à economicidade, que, em alguns casos específicos, usavam os sistemas pré-
moldados de concreto ou estruturas metálicas. 

Os exemplos das Escolas de Aracaju, São Paulo e Pernambuco 
diferiram bastante na sua materialidade. Considerando o aspecto estrutural, a 
Escola de Aracaju apresentou uma modulação de pilares distanciados em média 
5,00m, enquanto, na Escola de São Paulo, a modulação variava em torno de 10m, o 
que era possível graças ao emprego de tecnologias mais avançadas de concreto 
armado. A estrutura continuava sendo independente da vedação, que, na maioria 
dos casos, era de alvenaria de tijolos, com o emprego de esquadrias rasgando toda 
a extensão dos vãos. Nesse período, ganhou mais notoriedade a especificação de 
esquadrias em alumínio e vidro, facilitada pela produção em série deste material. As 
coberturas continuavam sendo em geral disfarçadas por platibandas utilizando 
telhas de fibrocimento ou lajes impermeabilizadas. Na Escola de Pernambuco, a 
configuração foi similar, concebida em pavilhões que obedeceram a uma malha 
estrutural rígida de 4,00 x 4,00 metros, com pilares demarcando as fachadas. As 
superfícies externas e internas abaixo das janelas receberam um revestimento de 
azulejo decorativo típico da produção industrial pernambucana. Os ginásios 
esportivos foram construídos em momentos posteriores às inaugurações das 
escolas, o que resultou em padrões construtivos diversos. Nas Figuras 3.63, 3,64 e 
3,65 estão ilustrados os diagramas com os eixos estruturais das escolas de Aracaju, 
São Paulo e Pernambuco, evidenciando uma malha modulada e regular. 
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Figura 3.63 – Diagrama de modulação estrutural da Escola de Aracaju/SE. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 3.64 – Diagrama de modulação estrutural da Escola de São Paulo/SP. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 3.65 – Diagrama de modulação estrutural da Escola de Pernambuco. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
Nestes estudos de caso das escolas da Rede Federal, as estratégias 

projetuais deram ênfase à visualização das respectivas estruturas, trazendo 
soluções arquitetônicas padronizadas em cada caso e maior flexibilidade espacial. 
Ao comparar com os sistemas construtivos da fase anterior, observou-se a 
tendência em manter a planta livre para dinamizar os usos, porém cada projeto 
apresentou uma identidade própria em sua solução estrutural, resultando em 
diferentes linguagens formais. 

3.5. A Escola Técnica Federal do Ceará e suas remodelações 
3.5.1. Os cenários político, econômico e arquitetônico do Ceará 

No final da década de 1950, o Brasil vivenciou intensas transformações 
relacionadas ao processo de industrialização, resultando no desenvolvimento 
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econômico, principalmente na região Sudeste, destacando a produção de bens de 
capital e de consumo durável. A desigualdade perante a região Nordeste assume 
uma magnitude expressiva e, nesse contexto, foi criado o Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), cuja estratégia era investir no processo de 
industrialização. O resultado desse trabalho foi a criação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959, cujos incentivos foram 
direcionados principalmente para os estados da Bahia, de Pernambuco e do Ceará. 
A SUDENE objetivava criar empresas mistas, associando capitais da União, dos 
estados e até do setor privado. O objetivo maior era modernizar estruturas que 
estavam obsoletas, implantando gêneros mais inovadores com metalurgia, material 
elétrico e material de embalagens (AMORA, 2005).  

Amora (2005) aponta que, a partir desse momento, inicia-se uma 
segunda fase no cenário industrial do Estado do Ceará, predominando indústrias 
leves que, passam a concentrar-se primeiramente em Fortaleza, apesar de a 
infraestrutura local não apresentar condições favoráveis (energia, transportes e 
comunicação). Além da produção têxtil e de calçados estarem sempre em alta, 
também surge o beneficiamento da castanha de caju e da lagosta como opções 
importantes no contexto da indústria de exportação. A produção industrial do Ceará 
resumiu-se, assim, a dois grandes setores: os produtos manufaturados destinados 
ao mercado nacional e os produtos beneficiados destinados à exportação. A autora 
ressalta ainda que a atuação da SUDENE buscou superar a natureza rudimentar da 
indústria, gerando um contexto de modernização e crescimento econômico no 
Nordeste, porém não conseguiu reduzir as desigualdades sociais e regionais, diante 
da ampliação da concentração de renda. Outro fator relevante no panorama 
econômico foi a criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em 1952, que ficou 
sediado em Fortaleza, contribuindo como um agente do desenvolvimento econômico 
do Ceará e da capital. 

No governo de Virgílio Távora (1963-1966), foi idealizado o Plano de 
Metas Governamentais (PLAMEG I), que visava a modernizar a indústria cearense, 
contemplando ações de melhoria no fornecimento de energia com a implantação da 
CHESF (1965), com a remodelação do porto do Mucuripe e com a implantação do I 
Distrito Industrial do Ceará em Maracanaú, em 1966, município vizinho à Fortaleza. 
Esse novo polo industrial não conseguiu atingir o êxito esperado em seus primeiros 
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dez anos de atuação, diante da forte atuação do polo da Francisco Sá, eixo 
historicamente consolidado na zona oeste da cidade. Vale ressaltar que, diante dos 
investimentos da SUDENE, o PIB do Ceará cresceu de 10,3%, em 1959, para 
26,8%, na década de 1980 (PAIVA, 2011). 

No início da década de 1960, a arquitetura educacional teve destaque 
na esfera pública, por meio de obras pertencentes à Universidade Federal do Ceará, 
que havia sido fundada em 1955, cujos projetos traziam fortes referências da 
arquitetura moderna.   

O Reitor Antônio Martins Filho esteve à frente da gestão da UFC por 
quatro mandatos seguidos, de 1955 a 1966, no qual executou um plano de 
modernização da instituição, incluindo a renovação do acervo construído, 
convidando arquitetos cearenses recém-formados no Recife e no Rio de Janeiro, 
que projetaram edifícios de caráter moderno, dentre os quais os apresentados no 
Quadro 3.1 a seguir: 

Quadro 3.1 – Obras educacionais da UFC. 
Obras Educacionais- Benfica Data Arquiteto-Engenheiro 

Departamento de Cultura (atual Pró-
Reitoria de Extensão) 1961 José Liberal de Castro e José 

Neudson Braga 
Institutos Básicos 1961 José Liberal de Castro 

Pavilhão Reitor Martins Filho 1966 Nícia Paes Bormann 
Escola de Engenharia 1968 Luciano Ribeiro Pamplona 

Fonte: Siqueira (2019). 

O retorno desses “arquitetos, peregrinos, nômades e migrantes” 
(SEGAWA, 2010), graduados em outras cidades (Rio de Janeiro e Recife, a 
princípio, de depois São Paulo e Brasília), para Fortaleza e a criação do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFC, em 1965, contribuíram expressivamente para a 
consolidação do acervo arquitetônico moderno cearense, inicialmente com os 
edifícios do campus do Benfica, outras obras públicas, além de diversas residências 
projetadas nos bairros da Aldeota, do Dionísio Torres e do Meireles (SIQUEIRA, 
2019).  

Com relação ao acervo de arquitetura escolar produzido nas décadas 
de 1960 a 1990 na cidade de Fortaleza, observa-se uma diversidade de tipologias 
funcionais e formais educacionais que se modernizaram ao longo dessas três 
décadas.   
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Uma edificação que se evidencia nesse período foi a Escola 
Profissional Padre José Nilson, localizada no bairro Varjota de Fortaleza, projetada 
em 1961 pelo arquiteto Liberal de Castro11, sendo considerado um dos primeiros 
projetos elaborados em sua carreira, cuja solução consistiu na “articulação entre 
corpos prismáticos de maior e menor altura por intermédio de circulações abertas 
avarandadas. O destaque vai para a coberta de recreio, em abóbada de concreto” 
(DIÓGENES; ANDRADE; DUARTE JR., 1996, p. 76). A volumetria traduzia um jogo 
de cheios e vazios, diante da existência de parte do pavimento térreo vazado, 
fazendo um contraponto com uma extensa superfície de cobogó, que permitia uma 
otimização da ventilação natural. A outra fachada era marcada pela estrutura dos 
pilares de concreto que definiam o ritmo das esquadrias ao longo do edifício (Figura 
3.66). 

Figura 3.66 – Fachada da Escola Profissional Padre José Nilson. 

 Fonte:  Castro (1996). 
Na Figura 3.67, observa-se a quadra esportiva, com coberta em 

abóbada, cuja forma apresenta a mesma morfologia dos ginásios projetados para as 
Escolas Industriais Federais modernas mostradas no capítulo anterior. Comprova-se, 
assim, a circulação de ideias na concepção dos projetos entre os diversos estados 
brasileiros. 

 
11 Liberal de Castro (1926-) graduou-se arquiteto pela Universidade do Brasil, em 1955, no Rio de 
Janeiro, sendo considerado um dos arquitetos pioneiros na produção da arquitetura moderna 
cearense. Foi um dos fundadores do IAB Ceará, arquiteto do Departamento de Obras e Projetos da 
Universidade Federal do Ceará, além de ter sido professor do Curso de Arquitetura dessa 
Universidade. 
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Figura 3.67 – Quadra coberta da Escola Profissional Padre José Nilson. 

 Fonte: LoCAU – UFC – Acervo Profa. Beatriz Diógenes. 
Um outro projeto representativo dessa fase foi o Colégio Lourenço 

Filho, elaborado pelo arquiteto Neudson Braga12, em 1969, sendo uma das 
experiências pioneiras para esta finalidade (Figura 3.68). 

Figura 3.68 – Vistas externas do Colégio Lourenço Filho. 

    Fonte: Siqueira (2019). 
O projeto da escola precisava ser de fácil e rápida execução. Desse 

modo, a solução caracterizou-se pela composição de dois corpos prismáticos 
justapostos de gabaritos diferenciados, implantados em um terreno de esquina e 
interligados por uma marquise horizontalizada. O programa funcional foi dividido em 
setores específicos, e a espacialidade incorporou a proposta de uma praça interna. 

 
12 Neudson Braga (1935-) graduou-se arquiteto pela Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, em 
1959, tendo retornado ao Ceará, onde desenvolveu um expressivo acervo de projetos arquitetônicos 
modernos para instituições públicas e privadas, tornando-se também professor do Curso de 
Arquitetura da UFC.  
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Além disso, o projeto empregou materiais de baixo custo, com destaque para o uso 
do tijolo da fábrica cearense Cosmac (SIQUEIRA, 2019). 

Uma proposta de escola pública que pode ser destacada é o Ginásio 
Municipal Dr. Antônio Xavier de Oliveira, inaugurado em 1970, na cidade de Juazeiro 
do Norte/CE, equipamento educacional de expressiva importância para a região 
(Figura 3.69). 

Figura 3.69 – Ginásio Municipal Dr. Antônio Xavier de Oliveira. 

 Fonte:  Santiago (2014). 
Nessa mesma época, também foram inaugurados outros equipamentos 

emblemáticos na cidade: o Estádio Romeirão e a escola profissional do SENAI. O 
Ginásio Municipal Dr. Antônio Xavier de Oliveira foi responsável por introduzir o 
ensino ginasial local, destinado a alunos de classes menos favorecidas. O projeto da 
escola foi elaborado pelo arquiteto Ronaldo Alcedo Reis Alves (1942), que atuou na 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará nesse período. O terreno ficava situado 
entre a Rua 15 de Novembro e a Praça Desembargador Juvêncio Santana, no bairro 
São Miguel, de Juazeiro do Norte.   

O projeto arquitetônico trazia uma modernização para a tipologia 
escolar, caracterizada por uma linguagem racional e inovações construtivas. O 
sistema estrutural foi executado utilizando lajes, vigas e pilares de concreto, sendo 
estes últimos elementos marcantes na fachada. A distribuição do programa foi 
organizada a partir da modulação da estrutura, sendo dividida em dois pavimentos. 
O pavimento térreo abrigava os setores administrativo e pedagógico (diretoria e sala 
de professores, ambas com banheiro), duas salas de aulas, banheiros, incluindo 
ainda espaços de serviços e convivência (cantina e pátio). No pavimento superior, 
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havia seis salas de aulas posicionadas ao longo de uma circulação, além da 
presença de mais banheiros (SANTIAGO, 2014). Segundo Santiago (2014, p. 8), a 
inserção urbana da escola também traduz seu caráter moderno, pois torna-se uma 
“extensão da praça, o que faz ser considerada uma escola sem muros, articulando o 
espaço público com o privado”. Posteriormente, foi construída uma quadra esportiva 
na parte frontal do terreno, o que obstruiu sua conexão com a praça.   

Todos esses projetos trouxeram modernizações em suas tipologias 
funcionais e formais, sendo exemplos da concretização do fluxo de ideias que 
circulavam no país durante as décadas de 1960-1990. Os conceitos de 
racionalidade construtiva, economicidade e inovação nos sistemas estruturais foram 
premissas incorporadas nestas e em outras obras educacionais do período.                               

No próximo subcapítulo, serão abordadas as remodelações 
pedagógicas que a Escola Industrial de Fortaleza recebeu por meio das alterações 
nas políticas públicas estabelecidas pelo governo federal, ocorridas no período entre 
1952 e 1999, que resultaram em intervenções físicas em sua estrutura e alterações 
em suas nomenclaturas, passando pela condição de Escola Técnica Federal do 
Ceará até tornar-se o CEFET. 

3.5.2. De Escola Industrial de Fortaleza a CEFET-CE: remodelações pedagógicas 
A formação dos alunos na Escola Industrial de Fortaleza, desde a 

década de 1940, havia alterado a essência de seu currículo, que buscava ir além da 
aprendizagem artesanal, pois as exigências dos novos postos e o trabalho nas 
indústrias exigiam conhecimentos mais complexos, que foram atendidos pelos 
cursos ginasiais industriais. 

Com a Lei 3.552, de 1959, diversas escolas da Rede Federal 
receberam novas denominações, porém a Escola Industrial de Fortaleza não 
recebeu alterações na sua nomenclatura. O 1º Conselho de Representantes da 
Escola Industrial de Fortaleza foi empossado em 04 de abril de 1960.  A Lei 3.552 
estipulava que ficaria a cargo do presidente do Conselho de Representantes eleger 
o diretor das Escolas Industriais. Dessa forma, foi decidido pelo Conselho que José 
Roberto de Mello Barreto permaneceria no cargo, tendo renovado sua atuação como 
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diretor por mais duas vezes (SIDOU, 1979).  Sobre o Conselho de Representantes, 
Braun (2015, p. 137) destaca que  

“[...] foi composto por representantes da sociedade civil, inclusive do 
setor industrial, assumindo participação efetiva nas decisões da 
Escola, criando publicações para efeitos de validade jurídica dos atos 
e matérias de interesse da instituição, além de emitir pareceres sobre 
as ações e resultados alcançados em cada exercício” (BRAUN, 2015, 
p.137). 

Outro fato importante ocorrido nesse período foi a eleição do primeiro 
conselho de professores da Escola Industrial de Fortaleza, em 7 de maio de 1960, 
composto por diretor da escola, presidente, representantes de professores das 
disciplinas de cultura geral, das matérias de oficinas dos cursos básicos e os das 
disciplinas dos cursos técnicos (GADELHA, 2010). Essa foi uma oportunidade de os 
professores serem incluídos nas decisões curriculares da escola, por meio de um 
instrumento oficial e democrático. 

Em 1965, a instituição passa a denominar-se Escola Industrial Federal 
do Ceará, conforme determinava a Lei nº 4.759, de 20 de agosto, que definiu nova 
denominação e qualificação às Universidades e Escolas Técnicas Federais, 
incluindo na denominação o termo “federal” e o nome do respectivo estado. Essa 
designação não permaneceu por muito tempo, tendo em vista que, em 1968, a 
Portaria Ministerial nº 331, de 06 de junho, mudou o nome da instituição para Escola 
Técnica Federal do Ceará (ETFCE).   

O advogado Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe assumiu a 
administração da escola em 25 de julho de 1969, permanecendo como diretor da 
instituição por 21 anos, até 1990 (SIDOU, 1979). César Araripe chegou a participar 
de um treinamento sobre o ensino médio na Universidade da Califórnia, em San 
Diego, juntamente com outros diretores de escolas, viabilizado pelo programa 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). As 
Escolas Técnicas Federais receberam novos investimentos no final da década de 
60, pela iniciativa do governo militar, que, em parceria com o Banco Internacional de 
Desenvolvimento, modernizou a infraestrutura das escolas.  

Segundo Frago e Escolano (2001, p. 40), o edifício-escola constitui um 
suporte para símbolos institucionais, servindo de “estrutura material para colocar o 
escudo pátrio, a bandeira nacional, as imagens e pensamentos de homens ilustres, 
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os símbolos da religião, algumas máximas morais e higiênicas, o campanário e o 
relógio [...]”. Essa condição faz da escola um instrumento a serviço dos ideais 
nacionais, religiosos e sociomorais. A ETFCE incorporou essa filosofia, sendo palco 
de diversas atividades de cultura, esporte e artes, além de outras solenidades 
cívicas que exaltavam o contexto nacionalista da época. Essas festividades estavam 
articuladas com as diretrizes pedagógicas da instituição, realizando exposições e 
eventos musicais (Figura 3.70).  

Figura 3.70 – Festividades da ETFCE – Década de 1970. 

   Fonte: Acervo memorial IFCE. 
O período entre 1960 a 1980 foi caracterizado pela diversificação e 

pela ampliação do ensino profissional na Escola Industrial de Fortaleza, através do 
incremento quantitativo de vagas e da diversificação da oferta de cursos. A nova 
regulamentação pedagógica das escolas técnicas privilegiava a associação da teoria 
com a prática, visando a mesclar os conhecimentos científicos e saberes 
tecnológicos. No Quadro 3.2, estão descritos os cursos ofertados nesse período: 

Quadro 3.2 – Cursos técnicos de nível médio ofertados (1960-1980). 
Cursos técnicos de nível médio ofertados nas décadas de 1960-1980 
Curso Ano de inicio 
Edificações e Estradas 1962 
Química Industrial 1963 
Eletrotécnica e Mecânica de máquinas 1969 
Telecomunicações e Turismo 1972 
Informática Industrial 1987 
Segurança do Trabalho 1989 

       Fonte: Elaborado pela autora baseado em Gadelha (2010). 
A ETFCE também passou a disponibilizar cursos especiais com carga 

horária reduzida nas áreas de mecânica de automóveis (1961), eletricista (1963), 
aprendizagem industrial (1965), química industrial e desenho mecânico e instalações 
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Hidráulicas (1968). A partir do final da década de 1960, foram implantadas algumas 
formações de curta duração, além dos cursos técnicos de nível médio, dentre elas: 
impressão gráfica, encadernação, solda elétrica, serralheiro civil, eletricista enrolador 
de transformador, eletricista instalador, corte e costura de vestiário masculino, 
carpintaria civil, estofaria de móveis, mecânico diesel, lanternagem e pintura; 
eletricidade de automóveis, reparador de rádio receptor, bombeiro hidráulico, 
tipógrafo, desenhista de arquitetura e laboratorista. Essa mesma iniciativa foi 
disponibilizada pelo SENAI, para dar suporte à qualificação dos operários nas 
indústrias (GADELHA, 2010). 

O Decreto nº 75.079, publicado em 12 de dezembro de 1974, criou 
uma nova estrutura para as Escolas Técnicas Federais, extinguindo o Conselho de 
Representantes e instituindo o Conselho Técnico Consultivo, que foi empossado na 
ETFCE em 7 de novembro de 1977, composto por 6 integrantes, entre empresários, 
técnicos e docentes.  

A década de 1980 foi um período de imobilidade no país causado pela 
pressão da abertura política, dificuldades na economia e uma redução da produção 
industrial, resultando na estagnação de padrões e quantidade de cursos na ETFCE 
(BRAUN, 2015). 

De 1990 a 1994, assumiu como diretor da Escola Técnica Federal do 
Ceará, José de Anchieta Tavares Rocha. Esse diretor estimulou a qualificação dos 
servidores e professores da instituição, tanto no aspecto da formação técnica como 
na formação humana. Para o mandato seguinte, foi eleito, sob consulta, como diretor 
da ETFCE o professor e engenheiro químico Samuel Brasileiro Filho, sendo um 
gestor que lutou pelo processo de “Cefetização” da instituição, que viria a se 
consolidar somente na gestão seguinte, em 1999 (GADELHA, 2010). Para melhor 
compreender a sequência de diretores da instituição no Ceará, segue uma linha do 
tempo resumida (Figura 3.71). 

Figura 3.71 – Linha do tempo dos diretores da instituição entre 1957 e 1999. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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A seguir, será apresentada a sequência de intervenções arquitetônicas 
que a Escola Técnica Federal do Ceará recebeu no período entre 1952 e 1999, com 
a construção de novos blocos, a ampliação de alguns e a demolição de outros, 
visando a atender ao crescimento da instituição, alterando, assim, a sua 
configuração original. 

3.5.3. As remodelações arquitetônicas da Escola Industrial de Fortaleza 
O edifício escolar público consiste em um equipamento urbano ativo 

dentro da sociedade, sendo influenciado pelos contextos social, político e 
econômico, assim como pelas ações de seus agentes governamentais. Dessa 
forma, a estrutura física de uma edificação escolar sofre as consequências diretas 
das mudanças nas políticas educacionais ao longo do tempo, provocando alterações 
substanciais em sua arquitetura. Os espaços são, assim, elementos dinâmicos, vivos 
e mutáveis e, na prática, podem ganhar ou perder sua função sem se estabelecer 
qualquer previsão. A concepção original do projeto torna-se gradativamente 
obsoleta, solicitando constante modernização dos espaços e adequações às novas 
diretrizes pedagógicas, sendo importante implantar conceitos de flexibilidade a 
novas demandas.                     

 Dentro desse contexto, a Escola Industrial de Fortaleza recebeu 
reformas e ampliações a partir de demandas de novos cursos e alterações 
gradativas em suas diretrizes pedagógicas. No próximo subcapítulo, pretende-se 
apresentar um breve panorama das alterações ocorridas no projeto original 
construído da Escola Industrial de Fortaleza, no período de 1960-1999. Para 
organizar os dados obtidos na investigação, optou-se por realizar uma análise 
comparativa do acervo iconográfico, plantas arquitetônicas e documentos oficiais, 
cujos resultados serão expostos em quatro etapas distintas: 1960-1970, 1970-1980, 
1980-1990, 1990-1999. No final de cada etapa, é apresentada uma implantação 
esquemática da escola, mostrando as intervenções ocorridas em cada década, 
destacando as ampliações ocorridas e como as articulações entre os blocos foram 
afetadas. 
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3.5.3.1. Intervenções 1960-1970 
A Escola Industrial de Fortaleza manteve praticamente a mesma 

configuração apresentada no capítulo 2 até o final da década de 1960. Um dos 
registros de projeto localizado no arquivo do IFCE Campus Fortaleza foi uma 
prancha de desenho de autoria do arquiteto Ayrton Motta Fernandes13, elaborada 
em março de 1968, em que constam informações com o levantamento de todos os 
blocos existentes com o respectivo ajardinamento e o estacionamento. O projeto 
mostra o complexo escolar com a mesma implantação geral contendo: bloco “H”  
(administrativo/pedagógico); cinco pavilhões de oficina; bloco de vestiário; bloco de 
almoxarifado; bloco 2 (serviços); e casas do diretor e zelador, cuja área construída 
total era de 9.405m² (Figura 3.72)14. 

Figura 3.72 – Prancha de implantação da escola e detalhe do carimbo (1968). 

   Fonte: Acervo arquivo IFCE 
Nesse ano, a escola era coordenada pelo diretor José Roberto de Mello 

Barreto (1968-1969). Na época, a instituição ainda era denominada de Escola 
Industrial Federal do Ceará, pois só receberia a nova nomenclatura de Escola 
Técnica Federal do Ceará por meio da portaria ministerial nº 331, de 17 de junho do 
mesmo ano.  

 
13 Natural de Mossoró-RN, arquiteto formado na UFMG, tendo sido professor e arquiteto projetista da 
ETFCE nas décadas de 1960-70 e depois tornando-se funcionário do BNH. 
14 Não se obtiveram registros de alterações internas dos espaços, mas é possível que alguns ajustes 
de espaços ou remanejamentos tenham sido realizados ao longo dessa década. 
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Diante da implantação de novos cursos técnicos e de mudanças 
impostas pelo novo modelo educacional, as oficinas necessitaram ampliar seus 
espaços e receber novos maquinários. O setor de oficinas existente era composto 
por cinco blocos prismáticos afastados entre si, abrigando os cursos de tipografia, 
serralheria, marcenaria, eletricidade e mecânica de autos. A proposta encontrada foi 
unir os três blocos centrais, ocupando os pátios intermediários e incorporando uma 
área construída de 608m², resultando em um corpo maciço único. As áreas 
ampliadas receberam um novo padrão de coberta, adotando um lanternim central, 
em vez de adotar os sheds de padrão industrial existentes nos blocos antigos. Essa 
solução foi confirmada em fontes primárias (projeto arquitetônico e fotografias) 
localizadas no arquivo da instituição. A Figura 3.73 consiste em uma prancha 
original cujo estudo apresentava os croquis de planta baixa, corte e fachada, com as 
intervenções assinaladas em vermelho contendo no carimbo a data de agosto/1968 
e a autoria de Wandy Gadelha15.  

Figura 3.73 – Estudo Preliminar de Reforma das Oficinas (agosto/1968). 

  Fonte: Acervo arquivo IFCE  
Também foi localizada outra prancha com o carimbo do mesmo ano 

mostrando um desenho de padrão executivo da fachada do pavilhão de oficinas 
após a junção dos blocos. A proposta definiu duas portas de acesso a espaços 

 
15 Esse profissional desenvolveu outros projetos e desenhos para a instituição ao longo da década de 
1970. 
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distintos e aberturas com dimensionamentos iguais, sendo especificadas em dois 
padrões: janelas de madeira na parte superior e cobogós abaixo (Figura 3.74). 

Figura 3.74 – Projeto executivo da fachada das oficinas após reforma (1968). 

 

 Fonte: Acervo arquivo IFCE  
Nas Figuras 3.75 e 3.76, observa-se o resultado da ampliação das 

oficinas na espacialidade interna e externa. Dentro da edificação, foram executados 
vigas e pilares necessários para viabilizar a integração dos espaços, além da 
inserção de painéis de cobogós mais amplos na fachada leste, alterando o desenho 
inicial do projeto. 

Figura 3.75 – Espaços internos das oficinas após a junção dos blocos (1972). 

         Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
A iluminação e a ventilação dos ambientes foram mantidas por meio do 

lanternim da nova cobertura. A reforma também permitiu a implantação de um layout 
mais flexível e a instalação de mais equipamentos para as aulas práticas. A 
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passarela de acesso às oficinas também tinha a função de proteger as aberturas da 
incidência de chuva e sol. 

Figura 3.76 – Pátio externo ao bloco de oficinas após a ampliação. 

 Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
 O espaço que permaneceu ainda por muitos anos inalterado, 

sendo importante para a convivência dos alunos, onde aconteciam atividades 
cotidianas e solenidades oficiais da instituição foi o campo esportivo, equipamento 
presente em todas as escolas industriais no país (Figura 3.77). 

Figura 3.77 – Campo esportivo da Escola Industrial de Fortaleza (Final da década de 1960). 

     Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
A fachada principal da escola, ao final da década de 1960, apresentava 

ainda as suas mesmas características originais, mantendo o muro com gradil baixo, 
mas a arborização do recuo frontal estava mais frondosa e destacava-se mais nas 
visuais da edificação (Figura 3.78). 
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Figura 3.78 – Escola Industrial de Fortaleza (Final década 1960). 

         Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
Conforme as informações apresentadas entre 1960 e 1969, não 

ocorreram grandes mudanças no padrão tipológico da arquitetura da escola, 
resultando na implantação ilustrada na Figura 3.79, cujas duas áreas ampliadas das 
oficinas representaram um acréscimo de 607m², assinaladas na cor rosa. Ressalta-
-se que a área ocupada da edificação no terreno aumentou, assim, de 7.171m² para 
7.778m². 

Figura 3.79 – Implantação esquemática da ETFCE em 1969 

.  
               Fonte: Elaborada pela autora. 
Observa-se, destarte, a prioridade em ampliar a edificação no setor, 

que pode ser considerado como um dos mais representativos no contexto de uma 
escola profissional, que são as oficinas. Frago e Escolano (2001, p. 81) destacam 
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que “A escola é um espaço segmentado e demarcado, quanto a sua ordenação 
interna, mas que tem também áreas porosas, no qual a sua construção precisa ser 
analisada a partir da história das camadas que a definem”. Assim, as oficinas 
constituem áreas essenciais na construção das camadas históricas de uma escola 
técnica profissional, sendo fundamental valorizar esses espaços ao longo do 
crescimento da instituição. 

3.5.3.2. Intervenções 1970-1980 
No início da década de 1970, o processo de urbanização do bairro do 

Benfica avançava com a instalação de tipologias comerciais e institucionais, 
sobretudo as instalações da UFC. A principal via de acesso à ETFCE, a Avenida 13 
de Maio, já estava asfaltada e mostrava um fluxo de veículos mais intenso. O fato de 
a edificação ser implantada no terreno com um recuo generoso contribuía para uma 
melhor proteção acústica das salas de aulas, assim como viabilizava a ocorrência de 
algumas festividades escolares nesse espaço, conforme mostra a Figura 3.80. Os 
mastros estavam instalados no espaço mais próximo à rua, permitindo que os 
eventos cívicos estivessem sempre visíveis para o público que transitava no local, 
uma forma de valorizar e divulgar o ensino público profissional. 

Figura 3.80 – Recuo da ETFCE com vista para a Av. 13 de Maio (Década 1970). 

 Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
No início dessa década, o governo federal passou a utilizar a prática de 

esportes nas escolas públicas, como forma de obter apoio popular e político. Uma 
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das ações do governo foi implementar a educação física como disciplina obrigatória 
também no ensino superior e a criação dos jogos universitários e estudantis. Os 
militares acreditavam na política de formação de atletas dentro da escola, com o 
objetivo de aumentar a representatividade da elite esportiva no cenário nacional e 
internacional (CASTELANI FILHO, 1998).  

 Dentro desse contexto, foi iniciado o investimento de uma 
melhor infraestrutura esportiva também nas unidades de ensino técnico. Um dos 
primeiros equipamentos executados na ETFCE foi a construção do ginásio 
poliesportivo coberto, implantado entre a casa do diretor e o bloco H administrativo. 
Vale destacar que a solução formal desse ginásio foi idealizada de forma bem 
diferente dos ginásios projetados pelo MEC nas décadas de 1940 e 1950, pois não 
evidenciava a cobertura parabólica em sua volumetria. Ao contrário da proposta 
anterior, a curvatura era camuflada por uma envoltória de alvenaria, constituindo 
uma grande caixa prismática.  

A quadra foi dimensionada com uma área total construída de 1.000m². 
O espaço foi bem solucionado no aspecto de conforto ambiental, pois, além de 
possuir um lanternim para exaustão do ar em toda a extensão da coberta, as 
vedações das fachadas leste e oeste possuíam brizes verticais que permitiam um 
adequado fluxo de ventilação. A estrutura da cobertura era metálica, e o piso original 
era executado em tabuado de madeira. Na parte frontal do ginásio, foi acoplado um 
volume mais baixo, que sacava na fachada principal, sendo utilizado muitas vezes 
como palco externo das solenidades institucionais, como mostrado no Figura 3.81.  

Figura 3.81 – Vista da fachada principal e visão interna do ginásio esportivo (1972). 

     Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
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Em 1974, foi construída a piscina semiolímpica destinada às aulas de 
natação da ETFCE, também desenvolvendo as atividades de lazer e campeonatos. 
O local escolhido para a construção da piscina foi o pátio central do bloco H, uma 
posição estratégica que poderia ser observada de diversos ângulos da escola. A 
dimensão estabelecida para a piscina foi de 16,00 x 25,00m contemplando sete 
raias e três trampolins, que não foram executados na execução da obra (Figuras 
3.82 e 3.83). 

Figura 3.82 – Projeto arquitetônico executivo da piscina. 

 Fonte: Acervo arquivo IFCE. 

Figura 3.83 – Piscina olímpica da ETFCE (execução da obra e entrega). 

   Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
 Outra intervenção ocorrida na década de 1970 foi a ocupação do 

pilotis da ala leste do bloco H, que, na concepção original, era uma área de recreio 
coberto, porém o dinamismo e o crescimento da instituição estimularam a criação de 
mais ambientes. Nesse caso, os espaços criados foram destinados a locais de 
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exposição e outros usos flexíveis limitados pela posição dos pilares existentes. As 
vedações foram executadas na sua totalidade com cobogós, visando a otimizar a 
ventilação e a iluminação (Figura 3.84).  

Figura 3.84 – Ocupação do pilotis interno do bloco H (ala leste). 

   Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
Ainda em 1974, aconteceram outras obras de reforma visando a 

modernizar a estrutura do campus. Uma das intervenções que mereceu destaque foi 
a ampliação do bloco administrativo, resultando na junção desse volume com o 
bloco da oficina de tipografia, que estava voltada para a Av. 13 de Maio. Também foi 
construído um pavimento superior na extremidade poente do bloco H, possibilitando 
a equiparação de alturas e o melhor aproveitamento de área para novos ambientes.    

Dessa forma, foram criadas mais salas administrativas, dois auditórios 
para 120 e 330 pessoas, um foyer, novos banheiros e um setor gráfico substituindo 
a antiga oficina, totalizando uma área reformada de 1.350m². A ampliação do bloco 
manteve a mesma paginação e o padrão de esquadrias nas fachadas externa e 
interna, dando continuidade à circulação de acesso a outros blocos. Essa concepção 
de flexibilidade traduzia uma premissa das concepções modernas, que, dentre as 
suas características, priorizava o sistema estrutural modular e a planta livre. Desse 
modo, o projeto permitiu a adaptabilidade e a polivalência dos espaços, diante do 
processo contínuo de transformações nas políticas educacionais (Figuras 3.85 e 
3.86). 
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Figura 3.85 – Ampliação da fachada do bloco H – vistas interna e externa (1974). 

  Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 

Figura 3.86 – Fachada interna do bloco H – durante e após a ampliação (1974). 

  Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
 O bloco 2 concentrava, nessa época, algumas funções de apoio, 

abrigando refeitório, cozinha, serviços de saúde e salas de aula. No final da década, 
foi construído um espaço na extremidade poente do bloco, fechando parte do pilotis, 
onde chegou a acontecer aulas de dança. Essa estratégia de aproveitar espaços 
cobertos e vazios foi uma solução mais rápida e econômica para viabilizar novos 
ambientes necessários. No pavimento superior do bloco 2, funcionava a biblioteca, 
além de alguns laboratórios e salas de aula (Figuras 3.87 e 3.88).  

Figura 3.87 – Fechamento do pilotis do bloco 2 (lado poente). 

 Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
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Figura 3.88 – Espacialidade interna da biblioteca (década de 1970). 

 Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
O crescimento dos cursos técnicos direcionados para a área da 

construção civil exigiu uma infraestrutura mais ampla e adequada à quantidade de 
alunos da ETFCE. Dessa forma, foi providenciada a execução de um bloco exclusivo 
para os cursos de construção civil, também chamado de Bloco VI, iniciada em 
fevereiro de 1978 e finalizada ainda no mesmo ano. O edifício de dois pavimentos, 
com área construída aproximada de 1.100m², foi implantado na parte posterior do 
terreno, necessitando demolir a casa do zelador. O acesso ao bloco se dava a partir 
da passarela que contornava as oficinas e chegava ao hall central com escada. O 
programa funcional previa salas administrativas, salas de aulas, laboratórios e 
banheiros. Quanto à tectônica, o edifício foi executado com estrutura de concreto 
armado, cuja modulação de pilares marcava a fachada a cada quatro metros. As 
vedações eram de tijolo furado, e as esquadrias de madeira com venezianas (Figura 
3.89). 

Figura 3.89 – Execução do bloco da construção civil (1978). 

  Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
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 Outro bloco didático que foi construído nesse mesmo período 
entre 1978 e 1979 foi o bloco de química, também chamado de Bloco VII, que foi 
concebido com configuração semelhante ao da construção civil. Para viabilizar a 
construção desse anexo, foi necessário demolir uma parte sacada do bloco 2 de 
serviços, conforme o croqui da Figura 3.90.  

Figura 3.90 – Croqui de demolição/construção do bloco de Química. 

  Fonte: Elaborado pela autora. 
 O bloco de Química também incluía espaços pedagógicos, como 

salas administrativas, salas de aulas, laboratórios e banheiros. O edifício também foi 
executado pelo método convencional, estruturado com pilares, vigas e lajes de 
concreto armado moldados no local e vedação em alvenaria comum. A modulação 
da estrutura criava um ritmo regular nas fachadas norte e sul, com as aberturas 
centralizadas nos vãos. A cobertura ficava camuflada pela platibanda, não tendo 
sido prevista uma solução técnica que pudesse promover uma melhor proteção do 
sol e chuva (Figura 3.91). 

Figura 3.91 – Bloco de química. 

         Fonte: Acervo Memorial do IFCE 
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Os projetos de arquitetura dos blocos da construção civil e de química 
foram idealizados com soluções simplificadas e pragmáticas, com esquadrias que 
não promoviam uma iluminação eficiente, sendo mais bem resolvida a fachada 
poente que recebeu uma vedação de brises e cobogós. Essas concepções mais 
ordinárias provavelmente foram resultados da pouca disponibilidade de recursos 
para a execução das respectivas obras.  

Outro bloco que recebeu intervenções nessa década foi o almoxarifado, 
que ampliou sua área aproximadamente em 367m². A espacialidade interna foi 
qualificada com um pé-direito mais alto, além de a ventilação dos ambientes ter sido 
otimizada por meio de painéis de cobogós voltados para face norte. A fachada leste 
tinha portas de acesso protegidas por uma marquise de concreto. O bloco tinha 
como principal função fazer a guarda de materiais didáticos para o uso das oficinas, 
além de materiais de expediente da instituição (Figuras 3.92 e 3.93). 

Figura 3.92 – Vista Norte/Leste do novo almoxarifado. 

 Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 

Figura 3.93 – Croqui esquemático de ampliação do almoxarifado. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A fachada principal da ETFCE, no final da década de 1970, 
havia recebido intervenções em suas duas extremidades. O bloco principal H foi 
ampliado na lateral direita, com a construção do auditório, e na lateral esquerda foi 
implementado o novo volume do ginásio, que impactou a perspectiva do conjunto. A 
entrada principal recebeu apenas algumas alterações de paisagismo, mudanças no 
letreiro da marquise e mudanças de cores na pintura da fachada. Os espaços de 
pilotis nas duas alas externas não foram alterados, mantendo ainda a proposta da 
permeabilidade visual proposta no projeto original (Figura 3.94).  

Figura 3.94 – Bloco administrativo (1974). 

  Fonte: Acervo Memorial IFCE. 
 Zein (2016) assinala que toda e qualquer obra nova tem o poder 

de intervir nos vazios onde é implantada, relacionando-se, em maior ou menor grau, 
com “pré-existências ambientais”. Assim, o novo objeto cria uma contraposição ao 
lugar existente, requalificando o sítio e conferindo uma nova percepção 
tridimensional do edifício. Corroborando a afirmação de Zein (2016), as 
transformações ocorridas na estrutura física da ETFCE promoveram metamorfoses 
substanciais na composição geral da escola. Foram apresentadas diversas 
ampliações em prédios existentes, além da execução de blocos novos para o uso 
específico de alguns cursos. Os volumes, que antes tinham suas visuais destacadas, 
ficaram camuflados pela inserção de outros anexos, com afastamentos reduzidos 
entre eles. O bloco que praticamente não recebeu intervenções nessa década foi o 
dos vestiários e o campo de esportes, que também manteve sua área intacta 
(Figuras 3.95 e 3.96). 
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Figura 3.95 – Vista aérea da ETFCE (1979). 

 Fonte: Acervo Nirez. 

Figura 3.96 – Implantação esquemática geral da ETFCE (1979).

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Durante essa década, a construção de mais edificações aumentou a 
área ocupada no terreno de 7.778m² (1969) para 10.478m² (1979), representando 
9% a mais na taxa de ocupação. As intervenções realizadas promoveram 
descontinuidades na composição volumétrica do conjunto, alterando também os 
fluxos de algumas circulações que se desdobraram na redução de áreas para 
recreio. A partir do diagrama apresentado, observou-se que o crescimento físico da 
instituição foi bastante expressivo nessa década, contemplando novos ambientes de 
usos pedagógicos, administrativos e esportivos. A expansão foi necessária para 
atender às demandas programáticas, porém impactou decisivamente a fluidez 
espacial que existia anteriormente no complexo escolar.  

3.5.3.3. Intervenções 1980-1990 
Durante da década de 1980, o presidente José Sarney criou o 

PROTEC (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico), que visava ao 
“aperfeiçoamento do sistema federal de ensino técnico, através da melhoria das 
unidades existentes e implantação de novas escolas em regiões não atendidas” 
(LEANDRO NETO, 2013). A política de investir no ensino técnico foi mantida pelo 
governo federal, resultando na adequação da estrutura física das escolas, porém, no 
caso da unidade do Ceará, foi uma década de ampliações menos expressivas.  

 No início da década de 1980, a Escola Técnica Federal do 
Ceará tinha otimizado sua estrutura para atender às novas demandas educacionais 
relacionadas a novos cursos técnicos e às atividades de educação física. As 
extremidades internas do bloco H ainda estavam descoladas do bloco 2 (serviços), 
permitindo criar perspectivas contínuas com a presença de bastante arborização. Os 
pátios externos de convivência ainda eram generosos, mesclando áreas 
pavimentadas e jardins, sendo mais utilizados os espaços entre as oficinas e a 
piscina. A caixa d’água em forma de torre ficava localizada em posição centralizada 
e próxima à área de banheiros (Figura 3.97).  
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Figura 3.97 – Pátios externos de convivência – ângulos diversos (1981). 

 Fonte: Acervo Memorial IFCE.  
 Outra reforma importante para a ETFCE executada em 1983 foi 

a melhoria da estrutura interna do ginásio, que recebeu colocação do alambrado 
interno de contorno, substituição do piso de madeira por piso industrial e construção 
da tribuna de honra. Os brises laterais foram mantidos como solução eficiente para a 
ventilação do espaço. O ginásio, que anteriormente tinha a função flexível de quadra 
e auditório, adquire o uso exclusivo para as atividades esportivas. O espaço 
anteriormente ocupado para o palco foi utilizado para viabilizar salas de apoio ao 
curso de educação física (Figura 3.98). 

Figura 3.98 – Reforma do ginásio principal (1983). 

                                    Fonte: Acervo Memorial IFCE  
 No acervo do arquivo do IFCE Campus Fortaleza, foram 

localizados alguns projetos desse período, mostrando algumas versões de 
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implantações e intervenções específicas de alguns blocos. Quase todos os 
desenhos são de autoria do arquiteto Antônio José Moreira de Oliveira16, que fazia 
parte do quadro técnico próprio da Escola Técnica Federal do Ceará. Na prancha de 
1986, já se observa a reestruturação do bloco do curso de Eletrotécnica, que 
também passaria a abrigar o curso de informática, e a melhoria da quadra 
descoberta, que recebe o apoio de arquibancadas (Figuras 3.99 e 3.100). 

Figura 3.99 – Implantação da ETFCE (1986). 

                     Fonte: Acervo Arquivo IFCE- campus Fortaleza. 

Figura 3.100 – Bloco Eletrotécnica/Informática e quadra (década de 1980). 

                                           Fonte: Acervo Memorial IFCE.  
 

16 Antes de ser arquiteto, trabalhou como desenhista no escritório do prof. Neudson Braga e, na 
década de 1980, tornou-se servidor da Escola Técnica, atuando no desenvolvimento de projetos no 
setor de infraestrutura da instituição. 
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Nesta década o bloco 2 recebeu uma ampliação na extremidade 
poente mantendo o mesmo padrão de gabarito e a continuidade de cobogós na 
fachada. Para isso, foi necessário demolir o bloco original de vestiários, sendo 
construídas a biblioteca e uma nova estrutura de banheiros/vestiários masculino e 
feminino para atender prioritariamente os alunos das oficinas, totalizando uma área 
de 730m² no pavimento térreo (Figura 3.101). 

Figura 3.101 – Ampliação do bloco 2 e campo esportivo (1987). 

           Fonte: Acervo Memorial IFCE. 
 A biblioteca era composta de uma entrada com recepção, parte 

reservada ao acervo e consultas, além de banheiros de apoio. Na fachada sul, o 
espaço apresentava oito janelas sacadas em posição inclinada para obter melhor 
resultado de ventilação. Para viabilizar um acesso coberto à biblioteca, foi executada 
uma extensão do pilotis do bloco H (Figura 3.102). Nos pavimentos superiores, 
foram implementadas, em mais dois níveis, salas de aulas para os cursos de línguas 
estrangeiras. O volume do vestiário/banheiros tinha um pé-direito alto cuja coberta 
foi solucionada por meio de três sheds conforme ilustrado no corte da Figura 3.103. 

Figura 3.102 – Planta baixa térreo – nova biblioteca e vestiários/banheiros. 

 Fonte: Arquivo IFCE Campus Fortaleza adaptado pela autora. 
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Figura 3.103 – Cortes – ampliação do Bloco 2 (Biblioteca, Salas e vestiários). 

                  Fonte: Acervo Arquivo IFCE - Campus Fortaleza. 
 Na fachada principal da edificação, o pilotis da ala poente foi 

ocupado em 120m² para abrigar uma agência bancária da CEF (Caixa Econômica 
Federal), que tinha firmado convênio com a instituição. Essa intervenção 
comprometeu a concepção original do edifício, idealizado com o conceito de 
permeabilidade e simetria visual para essas áreas (Figura 3.104). 

Figura 3.104 – Planta baixa do Bloco H com ocupação do pilotis externo (em vermelho). 

                     Fonte: Acervo Arquivo IFCE- adaptado pela autora. 
 O Bloco de oficinas utilizado para as aulas práticas de Mecânica 

foi contemplado com a construção de pavimentos superiores, viabilizando a oferta 
de mais salas de aula, uma sala de desenho e ambientes administrativos 
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aumentando 495m² em sua área pedagógica. Na ampliação da ala direita existiam 
duas escadas para separar os acessos de professores e alunos. A construção da ala 
esquerda demandou a retirada da coberta com lanternim que atuava na exaustão e 
iluminação da oficina (Figuras 3.105 e 3.106). 

Figura 3.105 – Planta pavimento superior do bloco de oficinas (em vermelho). 

 Fonte: Acervo Arquivo IFCE- adaptado pela autora. 
Figura 3.106 – Ambientes internos do bloco de oficinas – térreo. 

 Fonte: Acervo Memorial IFCE 
 No final da década de 1980 a fachada principal do bloco H 

manteve o mesmo padrão visual da década anterior. Vale destacar também que 
algumas esquadrias sofreram alterações para viabilizar a instalação de 
equipamentos de ar-condicionado, assim como o painel de vidro fixo localizado 
acima da marquise de acesso foi eliminado (Figura 3.107). 
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Figura 3.107 – Fachada Principal da ETFCE – bloco H (década de 1980). 

        Fonte: Acervo Memorial IFCE 
 Em uma prancha datada de 1989, também de autoria do 

arquiteto Antônio José, está registrado alterações a serem implementadas no 
pavimento superior de todos os blocos da ETFCE, mostrando que cada bloco 
atendia cursos específicos: Construção Civil e Estradas, Eletrotécnica e Informática, 
Telecomunicação e Turismo, além de Química e de Mecânica (Figura 3.108). 

Figura 3.108 – Projeto de Reforma da ETFCE - pavimento superior (1989). 

 Fonte: Acervo Arquivo IFCE 
Para melhor visualizar a configuração espacial da escola no final da 

década de 1980, o croqui esquemático da Figura 3.109 mostra as novas ocupações 
no terreno ou os espaços que sofreram alterações mais expressivas assinaladas em 
rosa. 
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Figura 3.109 – Implantação esquemática geral da ETFCE (1989). 

                          Fonte: Elaborada pela autora. 
Nessa década, aconteceram algumas intervenções internas com 

reestruturação de layouts de vários ambientes e modernização dos acabamentos de 
espaços estratégicos, como o exemplo dos auditórios, que receberam novos 
materiais, a cantina, que foi ampliada, e a implementação de espaços de guarda 
para os veículos oficiais. A percepção é de que praticamente foram mantidos os 
mesmos padrões de intervenções na tipologia arquitetônica original, consistindo em 
criar prolongamentos nos blocos existentes ou unir volumes separados por meio de 
passarelas. Entretanto, alguns edifícios receberam reformas substanciais, como foi o 
caso do bloco de eletrotécnica e o setor de oficinas, que recebeu ampliações no 
pavimento superior. Com relação à linguagem, a maioria das ampliações são 
miméticas em relação ao pré-existente, criando uma aparência de que as 
edificações foram construídas no mesmo período. Todavia, há algumas situações 
em que a relação entre o projeto original e a ampliação não é adequadamente 
realizada. 

3.5.3.4. Intervenções 1990 -1999 
Ao longo dessa década, algumas das modificações mais expressivas 

na estrutura física da escola foi a criação de acessos diferenciados a alguns blocos 
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específicos. Assim, no final de 1999, já existiam sete acessos que se destinavam a 
visitantes, alunos, veículos, ônibus oficiais, ginásio de esportes, campo de futebol e 
espaço esportivo-cultural. No recuo frontal da edificação, foi criado um 
estacionamento para funcionários, que era controlado pela presença de uma guarita, 
enquanto os ônibus tinham acesso pela rua Marechal Deodoro, mais ao fundo do 
terreno. Também foi criado no hall de acesso dos auditórios um memorial da 
instituição, com o intuito de receber visitação do público externo. 

Na lateral leste do ginásio, foi construído um Espaço Esportivo Cultural, 
que também dava suporte ao funcionamento da “Casa de Artes”, local anteriormente 
destinado à moradia do diretor. Esse imóvel, no início da década de 1990, constituiu 
sede de apoio para o projeto Arte-Educação, idealizado pelos professores Lourdes 
Macena, Maria Angelica Ellery e Francisco José Costa Holanda e se consolidou com 
a chegada de mais professores concursados. Nesse período, os alunos recebiam 
aulas de educação artística nos cursos técnicos, optando por uma das quinze 
oficinas ofertadas. Com a instituição do CEFET, em 1999, foi criado o curso superior 
de tecnologia em artes plásticas, demandando uma melhor infraestrutura para os 
cursos relacionados às artes (MACHADO, 2008). 

Ocorreram intervenções destinadas a promover mais conforto aos 
alunos e servidores, além de atender às normas de acessibilidade, como a 
construção de banheiros acessíveis no térreo do bloco administrativo H, com projeto 
elaborado em 1995. A solução técnica encontrada foi utilizar um espaço disponível 
vizinho ao volume da escada central, resultando no alinhamento da fachada interna. 
Essa mesma área no pavimento superior foi ocupada com três salas pequenas 
(Figuras 3.110 e 3.111). 

Figura 3.110 – Projeto de novos banheiros do bloco H (1995). 

 Fonte: Acervo Arquivo do IFCE 
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Figura 3.111 – Obras de execução de novos banheiros do Bloco H. 

   Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
O bloco do almoxarifado, no final da década, também passou a abrigar 

atividades de manutenção de marcenaria e sala de música. Também foram 
realizadas melhorias nos equipamentos esportivos, como a construção de uma 
cobertura metálica curvada na quadra vizinha ao campo de futebol, pois o ginásio 
principal já não atendia à demanda de uso e a prática das atividades físicas 
expostas ao sol limitava o uso dessa quadra em muitos horários (Figura 3.112). 

Figura 3.112 – Reforma da quadra com execução de coberta (1994). 

          Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
Na área livre próxima ao pilotis interno poente do bloco H, foi 

construído um novo edifício em continuidade ao volume já executado da biblioteca, 
para abrigar mais salas de aulas, intitulado depois de Bloco IV. A linguagem formal 
era semelhante ao edifício do curso de eletrotécnica, adotando uma malha de brises, 
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porém bem diferenciada dos blocos mais antigos de química e construção civil. Os 
blocos construídos a partir da década de 1980 mostram um partido arquitetônico em 
que parecem ter sido levadas em consideração as soluções de conforto ambiental, 
apresentando reentrâncias e saliências que conferiram uma estética mais erudita ao 
edifício.  

Com relação à modernização da fachada, foram realizadas duas 
intervenções que alteraram a materialidade e a volumetria da edificação no final 
desse período. Foi proposta ainda a execução de novo revestimento em todo o 
exterior, aplicando uma cerâmica 10 x 10 em tom esverdeado, que reduziria a 
manutenção e problemas de infiltração. Também foi realizada uma alteração no 
volume frontal acoplado ao ginásio, adotando uma volumetria com superfícies 
inclinadas e esquadrias de vidros em toda a extensão. Esses serviços foram 
realizados nos anos de 1998 e 1999 (Figura 3.113). 

Figura 3.113 – Alteração na fachada principal da ETFCE. 

            Fonte: Acervo Memorial do IFCE. 
A prancha de Implantação referente à Figura 3.114 foi localizada no 

arquivo do IFCE - Campus Fortaleza e mostra a escola no ano de 2000, quando a 
instituição já era intitulada de CEFET. Todas as intervenções descritas nesses 
subcapítulos estão representadas neste projeto, além de informar também a 
pretensão da instituição de desapropriar todos os imóveis existentes na faixa leste 
voltada para a Av. dos Expedicionários, cuja área total era de 4.966m². 

Vale ressaltar que, em 1960, o Presidente Juscelino já havia mostrado 
sua intenção em desapropriar esses imóveis vizinhos ao terreno da escola, por meio 
do Decreto nº 49.080/1960, visando ao processo de consolidação da sua estrutura 
física (ANDRADE, 2017). 
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Figura 3.114 – Implantação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (2000). 

                 Fonte: Acervo Arquivo IFCE 
Essa planta estava anexada  a um relatório produzido pela gestão do 

CEFET no ano de 2000, que, dentre outras informações pedagógicas sobre os 
cursos e corpo discente/docente, também informava dados técnicos da infraestrutura 
física, detalhando todos os espaços existentes e suas respectivas áreas. As salas de 
aulas teóricas totalizavam a quantidade de  37 e laboratórios, 47.  Havia dois 
auditórios disponíveis com  capacidade para 120 pessoas e 330 pessoas, não 
havendo mais alojamento para estudantes. O relatório também informava a área 
descoberta disponível de 7.604m². Na Tabela 3.1, estão discriminados esses dados. 

Tabela 3.1 –  Dados técnicos da infraestrutura do CEFET (2000). 
Área do terreno por tipo de ocupação 
Tipo de Ocupação Área(m²) 
Projeção da área construída (coberta e descoberta) 19.705 
Área urbanizada 10.268 
Área Total do terreno 29.973 
Área construída por tipos de usos 
Tipo de utilização Área(m²) 
Atividades esportivas 10.091 
Atendimento médico-odontológico 77 
Salas de aulas teóricas  2.025 
Laboratórios 4.295 
Salas atividades artísticas culturais 213 
Biblioteca e apoio 370 
Apoio pedagógico 1.673 
Serviços de apoio 998 
Atividades Administrativas  1.001 
Outras áreas construídas 5.789 
Área total construída 26.532 

                 Fonte: Elaborada baseada em acervo do arquivo IFCE 
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As intervenções implementadas neste período entre 1990 e 1999 foram 
representadas na implantação ilustrada na Figura 3.115, cuja área de ocupação foi 
ampliada em 900m², aumentando, assim, de 11.634m² para 12.534m².   

Figura 3.115 – Implantação esquemática do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará 
(2000). 

                             Fonte: Elaborado pela autora. 
A configuração espacial do conjunto escolar ao longo dessas quatro 

décadas foi resultado de ocupações possíveis dentro das áreas disponíveis no lote, 
porém não conseguindo imprimir uma unidade formal diante das diferentes 
cronologias construtivas. Percebeu-se uma tendência à construção de blocos 
exclusivos para cada temática de curso ou destinado a determinadas funções 
programáticas, como o ginásio esportivo, a ampliação para abrigar os auditórios e os 
blocos pedagógicos. 

3.5.4. Análise tipológica Escola Técnica Federal do Ceará (1959-1999) 
Assim como nos outros capítulos, serão consideradas como 

parâmetros de análise as tipologias funcional e formal. 
Quanto à tipologia funcional. 



457  

Inserção urbana: a ETFCE permaneceu ocupando o mesmo endereço desde a sua 
inauguração até os dias atuais. No entorno da escola, predominou, por muitos anos, 
a presença de sobrados construídos na década de 40/50 e, posteriormente, foram 
surgindo alguns comércios na região. A escola recebeu diversas ampliações, 
elevando gradativamente a taxa de ocupação e a área total construída, conforme 
pode ser observado no Quadro 3.3 a seguir: 

Quadro 3.3 –  Evolução da taxa de ocupação e área da ETFCE (1959-1999)17. 
ANO ÁREA OCUPADA (m²) TAXA DE OCUPAÇÃO ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 
1959 7.171 24% 8.821 m² 
1969 7.778 26% - 
1979 10.478 35% - 
1989 11.634 39% - 
1999 12.534 42% 26.532 m² 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Em 1959, a edificação possuía 8.821m² de área construída e, quarenta 

anos depois, aumentou sua área para 26.532m², mostrando que, para atender ao 
crescimento da instituição nesse período, necessitou realizar muitas intervenções e 
verticalizar suas construções. A Figura 3.116 mostra as duas implantações nesses 
dois períodos, permitindo fazer uma análise comparativa de como a relação da 
edificação com o lote mudou. A taxa de permeabilidade foi outro índice bastante 
afetado, pois houve uma sensível redução de áreas verdes.  

Figura 3.116 – Diagramas comparativos de implantações da ETFCE (1969 e 1999). 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
Na implantação de 1969, é possivel identificar a morfologia de cada 

bloco associada aos seus usos, obedecendo a uma hierarquia dentro do programa 
 

17 Não foram obtidos dados suficientes para calcular as áreas construídas totais da ETFCE nos anos 
de 1969, 1979 e 1989. 
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educacional, com a presença de bastante área permeável. Na configuração de 1999, 
a implantação mostra uma densidade de ocupação bem maior, na qual acontece 
uma dificuldade em identificar a individualidade dos volumes, pois os blocos se 
fundiram diante das diversas conexões executadas.  

Com relação à escala urbana o complexo edificado mantém uma certa 
continuidade ao longo das décadas, pois o gabarito dos edifícios não se altera muito, 
considerando que apenas um dos blocos recebeu um terceiro pavimento na década 
de 1990. 

Programa: as metamorfoses ocorridas na ETFCE originaram-se 
principalmente a partir da necessidade de modernizar o programa funcional, com a 
introdução de novos cursos e o aumento da quantidade de alunos. Nas décadas de 
1950, ainda predominavam os cursos de caráter mais artesanal, com oficinas 
adaptadas aos trabalhos de marcenaria, alfaiataria, sapataria e tipografia. No 
decorrer na década de 1960, alguns desses cursos foram sendo extintos e, assim, a 
escola foi incorporando a prática do ensino mais especializado voltado para as 
novas demandas da indústria. Desse modo, a partir, principalmente, da década de 
1970, a infraestrutura da ETFCE foi sendo transformada, com a inserção de blocos 
especializados para novos núcleos. Algumas construções foram adaptadas para 
novos usos, como a casa do diretor, que passou a ser utilizada como sede da Casa 
de Artes, enquanto outras, como a residência de zelador, foram demolidas para 
viabilizar a execução do bloco da construção civil. Os equipamentos de esportes 
foram sendo mais valorizados ao longo dos anos, sendo assim, foram investidos 
recursos financeiros para construir ginásios, quadras e piscina, que ocuparam uma 
área considerável no lote. Os espaços livres de convivência, sejam eles cobertos ou 
externos, também foram sendo reduzidos diante da gradativa ocupação física diante 
das demandas administrativas e pedagógicas. Como zonas de recreio, 
permaneceram tendo um caráter importante o campo de futebol e o pátio de pilotis.  

Na Figura 3.117, foi elaborada uma ilustração comparativa dos 
pavimentos térreos da ETFCE, nos anos de 1969 e 1999, para apresentar as 
permanências e rupturas no programa.  
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Figura 3.117 – Diagramas comparativos de uso da ETFCE nos anos de 1969 e 1999. 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
 O bloco H destacou-se por não apresentar grandes alterações 

em seu aspecto funcional, pois continuou abrigando os ambientes administrativos no 
térreo e salas de aula no pavimento superior, entretanto recebeu uma ampliação 
para incluir os auditórios. O bloco das oficinas também não teve alterações de uso, 
tendo sido ampliado no pavimento térreo e superior para adaptar-se a novos 
maquinários. A última oficina no conjunto foi adaptada para o curso de eletrotécnica, 
ainda na década de 1970, e depois recebeu reformas para abrigar o curso de 
informática, na década de 1980/1990. O bloco 2 foi um dos que mais recebeu 
intervenções na sua disposição interna, uma vez que, ao longo dos anos, foram 
sendo alternados os usos administrativos, pedagógicos e serviços de apoio, tanto no 
pavimento térreo como no superior. 

Interações funcionais: na versão original da edificação, cada massa 
possuía um caráter associado à sua função. O bloco administrativo/pedagógico era 
interligado por passarelas cobertas aos blocos de oficinas/vestiários, entretanto, 
entre esse primeiro e o bloco 2, não havia a conexão direta, porém existia certa 
proximidade à distância de nove metros. Na configuração de 1969, a edificação 
disponibilizava apenas três acessos, sendo dois frontais voltados para a Av. 13 de 
Maio (visitantes e alunos) e outro nos fundos para entrada de veículos e acesso ao 
campo de esportes. Em 1969, o bloco principal H apresentava uma circulação 
horizontal, que foi alongada na reforma ocorrida em 1974, para integrar-se com o 
volume vizinho. As duas alas de pilotis, além de constituírem generosos pátios de 
convivência, também serviam de circulação, permitindo a visualização de outros 
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blocos. Quanto à circulação vertical, o bloco tinha três escadas posicionadas em 
locais estratégicos e, com a inclusão de auditórios em níveis diferentes, recebeu 
mais uma escada de apoio. O bloco 2 também foi contemplado com uma nova 
escada para atender à ampliação executada na década de 1980, com a construção 
de nova biblioteca e mais salas de aulas. O bloco de oficina do curso de mecânica 
recebeu ampliações nessa mesma década, sendo duas novas áreas no segundo 
pavimento, além de executadas outras circulações verticais. Dessa forma, em cada 
novo bloco individual que era executado com dois pavimentos, foram sendo 
implementadas novas circulações horizontais e construídas novas escadas (Figura 
3.118). 

Figura 3.118 – Diagramas comparativos de circulação da ETFCE nos anos de 1969 e 1999. 

 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
Até meados da década de 1980 não havia sido publicada uma Norma 

Técnica que exigisse a existência de rampas ou elevadores para viabilizar o acesso 
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de PCDs, dessa forma estes blocos não foram projetados com a presença de 
recursos de acessibilidade mais abrangente. Com a regulamentação da NBR 9050 
em 1985 e as revisões ocorridas em 1994, alguns blocos construídos a posterior 
foram planejados incluindo essas soluções. Porém nenhum deles foi contemplado 
com rampas, diante da limitação da taxa de ocupação no lote. A configuração 
espacial do conjunto arquitetônico estabelecida no final da década de 1990 
promoveu a alteração dos percursos, cujas perspectivas não eram mais únicas e 
centrais, pois muitas volumetrias tornaram-se obstáculos visuais criando efeitos 
labirínticos.  

Sistemas construtivos: o projeto original da ETFCE, inaugurado em 
1952, preconizou a modernização das técnicas, visando à racionalidade construtiva 
e à economia, condição que se refletia na linguagem moderna da edificação. Os 
blocos projetados e construídos ainda no período entre 1950 e 1960 apresentaram a 
solução de pilotis de seção circular nos térreos dos edifícios. Em geral, as 
superfícies no pavimento superior eram lisas e não destacavam as saliências das 
estruturas. Nesse modelo, havia uma preocupação em tentar alinhar as modulações 
dos pilares entre os blocos, condição que aparece entre o bloco H e o bloco 2, assim 
como entre os blocos das oficinas. 

 Os edifícios projetados a partir da década de 1970 já traziam a 
proposta de marcar as fachadas com o ritmo da modulação, com pilares já 
concebidos na forma retangular. A distância média dos pilares se mantém 
semelhante (4,00m) nos blocos administrativo, bloco 2, bloco de química e bloco 
construção civil. Nas passarelas, a modulação foi idealizada em 3,00m, com um pé-
direito de 3,50m. O ginásio esportivo foi idealizado com uma cobertura curva 
apoiada em estruturas metálicas, que viabilizam vãos livres de até 22 metros. Na 
década de 1990, o bloco de eletrotécnica adotou tecnologias construtivas mais 
avançadas, que possibilitaram a execução de vãos maiores de 6,00 x 7,00m (Figura 
3.119). 
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Figura 3.119 – Modulação estrutural de blocos diversos da ETFCE nos anos de 1969, 1979 e 1999. 

 

   Fonte: Elaborada pela autora. 
A materialidade do edifício também se moderniza ao longo das 

décadas por meio da substituição de acabamentos já existentes ou aplicação de 
novas soluções nos blocos novos. As esquadrias dos primeiros blocos construídos 
eram de madeira no padrão veneziana ou basculantes de ferro e depois na década 
de 1990 são substituídas por janelas de alumínio e vidro. As pavimentações internas 
mais antigas eram de granilite e depois é especificado o piso industrial, enquanto as 
áreas molhadas que anteriormente eram de ladrilhos hidráulicos ou azulejos, nos 
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projetos da década de 1980 e 90 são substituídos por cerâmicas. O cobogó foi mais 
utilizado até a década de 1980, depois sendo bastante adotada a solução de uma 
malha de brises junto às janelas para promover o controle solar.  

Linguagem/Composição: o edifício original da ETFCE foi concebido 
na década de 1940, adotando alguns princípios da linguagem moderna não 
totalmente erudita, cuja primeira fase de obra foi concluída apenas em 1952. O 
conjunto arquitetônico incluía o edifício principal em forma de “H”, de configuração 
simétrica, associado a outros blocos prismáticos independentes, alguns interligados 
por passarelas. O bloco 2, de forma longilínea, ficava implantado por trás do bloco H, 
constituindo um eixo paralelo à avenida principal, enquanto as oficinas foram 
ordenadas em sequência na lateral. Os volumes assumiram uma sensibilidade 
pragmática, construindo uma identidade a partir de formas simples e planos 
monolíticos. 

 Uma das primeiras ampliações realizadas foi a extensão poente do 
bloco H para abrigar os auditórios, mantendo mesma linguagem, ritmo de janelas e 
gabarito do edifício original. A construção do ginásio foi uma intervenção de mais 
impacto na composição da fachada principal, diante do porte volumétrico, porém foi 
mantida a forma pura sem ornamentação. Posteriormente, em 1998/1999, quando a 
instituição recebe a denominação de CEFET, a fachada recebe revestimento 
cerâmico 10 X 10 na cor verde e a inserção de uma volumetria irregular na frente do 
ginásio (Figura 3.120). 

A ampliação do bloco 2, realizada na década de 1980, visando a 
abrigar a biblioteca, manteve os padrões da fachada existente, com a continuidade 
do painel de cobogós no pavimento superior. A linguagem formal dos novos blocos 
de construção civil e química construídos no final da década de 1970 não traduzia 
uma harmonização com as edificações originais, podendo ser ressaltado o 
tratamento dado à exposição dos pilares. O bloco de salas de aula construído 
próximo à biblioteca e o bloco de eletrotécnica/informática trouxeram inovações na 
linguagem, com a utilização de uma malha de brises para o controle solar (Figura 
3.121).   
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Figura 3.120 – Diagramas de linguagem do bloco principal da ETFCE (1969, 1989 e 1999). 

      

 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
 

Figura 3.121 – Diagramas de linguagem do bloco da construção civil e bloco IV (salas de aula) (1978 
e 1999). 

 Fonte: Elaborados pela autora. 
 
As reformas e ampliações ocorridas na estrutura física da ETFCE ao 

longo de quatro décadas demonstram a rápida obsolescência ocorrida no seu 
programa funcional, diante das sucessivas alterações nas políticas educacionais, 
que exigiram profundas transformações no edifício original. A pluralidade de 
soluções formais e linguagens encontradas no final da década de 1990 são 
resultados das demandas de modernização para as quais a escola não estava 
preparada, não sendo propriamente uma deficiência do projeto original, porém 
evidencia uma justaposição de construções implantadas sem um planejamento 
arquitetônico integrado. Tal situação não é fato isolado, pois esse processo de 
alteração da tipologia original com a inserção de ampliações aleatórias também 
ocorreu em diversas unidades da Rede Federal, desencadeando, em muitos casos, 
um comprometimento do valor patrimonial da edificação. 



CONCLUSÃO

“Nessa procura de rumos, (...) constroem-
se escolas cuja arquitetura reflete, 
talvez melhor do que qualquer outra 
categoria de edifícios, as passagens 
mais empolgantes de nossa cultura 
artística: os recursos técnicos que 
tivemos à disposição, as ideias 
culturais e estéticas dominantes.”

Vilanova Artigas, 1970.
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A intenção inicial deste trabalho consistia em desenvolver uma pesquisa 
sobre o histórico da arquitetura educacional das unidades do Instituto Federal de 
Educação do Ceará localizadas no interior do estado, com um recorte temporal e 
espacial mais restrito. No entanto, a partir da descoberta de diversas fontes primárias 
e secundárias relevantes, o estudo tornou-se mais abrangente, passando a 
contemplar não somente o Ceará, mas trazendo um panorama histórico--arquitetônico 
de outras escolas de ensino profissional no Brasil, estendendo a análise para o 
período compreendido entre a criação da Escola de Aprendizes Artífices (1909) até 
adquirir a denominação de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) em 
1999.  

O estudo foi então desenvolvido a partir de uma inquietação principal, 
que se tornou o fio condutor da pesquisa: investigar a relação entre a modernização 
das políticas públicas do ensino técnico-profissional estabelecidas pelo governo 
federal e as transformações tipológicas na rede de escolas no Brasil, considerando 
uma ênfase maior na Escola Técnica Federal do Ceará. 

Por se tratar de um recorte temporal relativamente amplo, foi 
estabelecida uma periodização baseada em marcos relevantes das políticas públicas 
educacionais do ensino profissional da Rede Federal, acarretando mudanças nas 
nomenclaturas da própria instituição. Dessa forma, as chaves interpretativas para as 
indagações surgidas no início da pesquisa foram organizadas dentro dos respectivos 
contextos dos períodos estabelecidos nos capítulos da dissertação.  

A Rede Federal de Educação Profissional desenvolveu-se de forma 
heterogênea no tempo e no espaço desde a sua criação em 1909 e, considerando a 
unidade do Ceará, observa-se como a instituição foi se transformando, concomitante 
às adaptações na arquitetura, que, de forma sintomática, foi gradativamente 
expressando novas realidades, usos e significados sociais.  

Esta conclusão foi estruturada buscando apresentar uma síntese 
histórico-tipológica da arquitetura escolar na Rede Federal de Educação Profissional 
no Brasil e no Ceará ao longo de 90 anos, para, na sequência de cada 
contextualização, apresentar e discutir os resultados das análises, utilizando tabelas 
sistematizadas, e realizar um comparativo entre a realidade cearense e a brasileira. 
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Síntese histórica-arquitetônica das ETFs no Brasil 
A primeira fase da instituição corresponde ao período de implantação 

das Escolas de Aprendizes Artífices em dezenove estados da Federação, sendo 
precursoras como rede pública de educação profissional no Brasil. O governo tinha a 
intenção profilática de afastar os jovens carentes da ociosidade, ofertando a instrução 
de ofícios artesanais, baseados nas necessidades das respectivas indústrias locais. 

Os Estados tinham a responsabilidade de disponibilizar imóveis 
adequados a abrigar essas escolas, viabilizando a instalação de cinco tipos de cursos. 
Entretanto, muitos desses prédios adaptados não ofereciam uma estrutura condizente 
com tais necessidades, pois havia deficiências em atender ao programa funcional, à 
iluminação e à ventilação dos espaços. Essas sedes consistiram em uma “arquitetura 
reciclada” (SEGAWA, 2014), diante da emergência em viabilizar o funcionamento da 
instituição. 

O ponto de inflexão na modernização das EAAs foi a criação, no ano de 
1920, pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), de uma comissão 
de técnicos especializados intitulada “Serviço de Remodelação do Ensino Profissional 
Técnico”. Com o suporte dessa equipe e uma maior captação de recursos financeiros, 
o governo federal conseguiu iniciar o processo de reformas e construção de sedes 
planejadas. Dentre os agentes que se destacaram na condução desse trabalho, 
podem ser citados o engenheiro João Luderitz, que coordenava a comissão, e o 
engenheiro Licério Alfredo Schneirer, os quais buscaram referências internacionais na 
Europa e nos EUA, sendo responsáveis pelos projetos de arquitetura de algumas 
escolas.   

Outra iniciativa de inovação foi a aprovação de um plano de 
industrialização em 1926 denominado “Consolidação dos dispositivos concernentes 
às Escolas de Aprendizes Artífices”, que introduziu uma uniformização dos currículos, 
propondo um agrupamento de “seções de ofícios correlatos”. Essa reformulação 
implantou metodologias baseadas na eficiência e na racionalidade dos processos 
pedagógicos e impactou diretamente na melhoria das estruturas físicas das escolas. 
Foram os casos das reformas executadas, na década de 1920, nas escolas de 
Campos (RJ) e Florianópolis (SC), construindo novas salas de aulas, instalações 
sanitárias, refeitórios, oficinas, além da repaginação de fachadas. 
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Outras EAAs que funcionavam em condições mais precárias receberam 
novas sedes, cujos projetos foram elaborados durante a década de 1920, com 
arranjos espaciais similares. Dentro desse padrão, foram construídas as EAAs de São 
Paulo (1921), Bahia (1926), Paraíba (1929) e Pará (1929), priorizando, em suas 
soluções, preceitos higiênicos recomendados pela legislação. Essas escolas 
adotaram uma linguagem historicista erudita, inspiradas no sistema “beaux-arts”, 
incorporando ainda avanços nas tecnologias construtivas. 

Posteriormente, o Serviço de Remodelação foi substituído pela 
“Inspetoria do Ensino Profissional Técnico (1931), que depois foi denominada de 
“Superintendência do Ensino Industrial” (1934), subordinada ao Ministério da 
Educação, sendo liderada pelo engenheiro Francisco Montojos, conduzindo a revisão 
de programas curriculares, regimentos e novas construções.  

No início da década de 1930, na gestão de Getúlio Vargas, a arquitetura 
escolar brasileira incorporou em seus projetos conceitos de racionalidade, 
funcionalidade e baixo custo. Essa ambiência de modernização na espacialidade, na 
estética e na materialidade também foi implementada nas novas EAAs. As Escolas de 
Pernambuco (1933), Paraná (1936) e Piauí (1938) foram concebidas com 
implantações semelhantes aos edifícios da década anterior, representando uma 
arquitetura de transição, traduzida na estética geometrizada do Art Déco. A execução 
desses projetos atendeu, de forma mais completa, ao programa funcional definido 
para as EAAs, descrito a seguir: setor administrativo (sala do diretor, secretaria e 
arquivo); espaços pedagógicos (salas de aulas, gabinetes de física, de química, de 
história natural e oficinas); incluindo ainda almoxarifado, refeitório, banheiros e museu 
escolar.   

Com relação à tipologia arquitetônica, considerando o aspecto 
funcional, verificou-se a subdivisão da edificação em duas volumetrias distintas. O 
edifício principal era mais compacto, com dois pavimentos alinhados no limite do lote, 
e, nas áreas remanescentes, eram implantados os pavilhões de oficinas. Com relação 
à tipologia formal, observou-se o predomínio do conceito de simetria, solidez e 
ostentação com riqueza ornamental nas fachadas. A síntese dessas observações está 
diagramada no Quadro 4.1. 

Outro fato a ser ressaltado nessa fase inicial é que as EAAs, mesmo 
representando um sistema pioneiro de rede de ensino profissional no país, não 
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apresentaram um desempenho escolar eficiente diante da alta evasão e da baixa 
frequência. A modernização dessas escolas durante a Primeira República traduziu 
uma função simbólica do poder estatal, evidenciada na execução de reformas ou 
permutas de sedes até que fosse possível construir edifícios planejados. Apesar do 
esforço do governo federal em otimizar as políticas do ensino profissional, o processo 
de crescimento das EAAS evoluiu de forma mais lenta nessas primeiras décadas, 
resultando em impactos isolados no seu contexto arquitetônico. 

No que diz respeito à segunda fase da instituição (1937-1959), tratada 
no Capítulo 2, pode-se dizer que os contextos político, social e econômico brasileiro 
continuaram exercendo papel primordial nas transformações do ensino profissional no 
final da década de 1930. O ano de 1937 constituiu um marco histórico, pois o 
presidente Getúlio Vargas outorgou uma nova Constituição e instituiu o regime do 
Estado Novo (1937-1945). Nesse mesmo ano, o Ministro da Educação Gustavo 
Capanema transformou as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, 
buscando atender à demanda crescente da industrialização e ampliando a 
diversificação de cursos e a quantidade de vagas para alunos. 

O objetivo era consolidar a política educacional e no patrimônio 
construído das escolas, visando a oferecer condições adequadas à qualificação dos 
trabalhadores. Houve um incremento na busca de referências internacionais, 
destacando-se o trabalho de alguns educadores e intelectuais: Roberto Mange, 
Lourenço Filho, León Renault, Góes Filho, Horácio da Silveira, Francisco Montojos e 
Rodolfo Fuchs. Esses profissionais atuaram na melhoria de currículos, instalações e 
treinamento de docentes para as escolas de ensino profissional da Rede Federal e 
para as escolas do SENAI, criadas pelo governo em 1942.  

A linguagem da arquitetura moderna se consolidava no país, fato que 
repercutiu na tipologia escolar brasileira, incluindo as escolas da Rede Federal. Nesse 
contexto, Gustavo Capanema investiu em sedes próprias para os Liceus Industriais, 
inovando nos conceitos pedagógicos, programáticos e construtivos. Assim, seis 
cidades de diferentes regiões do país foram contempladas com uma nova estrutura 
física, sendo providenciados os projetos dos Liceus do Distrito Federal (1940), de 
Manaus (1939), de São Luís (1941), de Vitória (1942), de Goiânia (1941) e de Pelotas 
(1941). A autoria dos projetos foi do arquiteto Carlos Henrique Oliveira Porto. Os 
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terrenos eram bem amplos, e as localizações eram mais afastadas dos centros, 
promovendo um impacto na expansão urbana das respectivas cidades. 

A arquitetura dos Liceus Industriais introduziu rupturas substanciais no 
que se refere à tipologia funcional e formal verificada nas escolas profissionais. As 
soluções priorizaram algumas premissas modernas, utilizando as mesmas matrizes 
espaciais com a adoção da modulação estrutural. O sistema de pavilhões era 
organizado conforme a hierarquia de funções, ficando bem recuados no lote e 
posicionados conforme a orientação solar. Na tipologia formal, observou-se uma 
simplificação plástica nas composições assimétricas e eliminação dos ornamentos 
historicistas. O conceito da vigilância panóptica difundido nas EAAs foi mantido, 
evidenciado na disposição dos blocos em “L” ou de “U”, voltados para os pátios, além 
da casa do diretor vizinha à sede escolar.  

Na pesquisa, verificou-se que outros padrões tipológicos de Escolas 
Industriais foram concebidos durante a década de 1940, momento em que o Brasil 
investia em seu parque industrial para atender ao consumo local e às exportações. 
Em 1942, foram publicadas as Leis Orgânicas de Ensino, que regulamentaram 
diretrizes para todos os tipos de instrução, incluindo a educação profissional, momento 
em que foi criado também o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). A 
influência do americanismo na cultura, na política e na educação brasileira contribuiu 
para oficializar, em 1946, um acordo entre Brasil e EUA, criando a CBAI (Comissão 
Brasileiro-Americana em Educação Industrial), que atuou na modernização de 
equipamentos e na capacitação de professores. 

A reformulação da legislação do ensino industrial possibilitou a 
renovação do patrimônio escolar da instituição em diversas cidades. Os projetos 
dessa nova etapa adotaram uma linguagem moderna mais erudita, sendo elaborados 
por técnicos da equipe do Ministério da Educação ou por arquitetos contratados para 
cada proposta. As escolas adotaram o mesmo programa funcional, porém trouxeram 
alterações formais quando comparadas às escolas idealizadas pelo arquiteto Carlos 
Porto. Foram os casos das Escolas Industriais de Belo Horizonte (1941), de São Paulo 
(1942), de Cuiabá (1948) e de Teresina (1950).  

Uma das permanências na tipologia arquitetônica foi a hierarquia de 
funções em volumes distintos, mantendo a horizontalidade dos blocos principais. 
Entretanto, o caráter plástico dos blocos de apoio apresentou diferenciações. O 
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partido arquitetônico manteve a assimetria e a modulação estrutural, porém introduziu 
alguns princípios recorrentes do modernismo, tais como a planta e a fachada livre, as 
janelas contínuas e o uso de pilotis. Outras escolas foram projetadas com a mesma 
configuração, contudo executadas somente nas décadas de 1950 e 1960, tais como 
a Escola Industrial de Florianópolis (1962), de João Pessoa (1965) e de Natal (1967), 
abordadas no Capítulo 3.  

Compreende-se que essas novas soluções espaciais, tipológicas e 
construtivas promoveram espaços mais qualificados, traduzidos na mudança de 
relação do edifício com o lote, redesenhando espaços coletivos, como auditórios, 
bibliotecas e ginásios, além de otimizar as áreas de interação por meio de passarelas 
e pátios cobertos. Uma outra percepção é de que os projetistas envolvidos no 
planejamento dos novos Liceus Industriais buscaram aplicar, em sua arquitetura, a 
padronização, a racionalidade, a economia e a eficiência, que materializavam a 
modernização simbólica defendida pelo governo federal.  

A terceira fase da instituição, abordada no Capítulo 3, inicia-se no ano 
de 1959, quando o país estava sendo governado por Juscelino Kubitschek (1956-
1960). No cenário econômico, destacavam-se as negociações com multinacionais, 
priorizando-se o trinômio energia, transporte e alimentação. Nesse período, o contexto 
do ensino profissional estava em plena expansão, trazendo investimentos para o 
patrimônio construído das redes privada e pública. Assim, em 1959, as unidades da 
Rede de Educação Profissional passaram a ser denominadas Escolas Técnicas 
Federais, adquirindo autonomia didática, administrativa e financeira.  

Dando continuidade a esse momento de transformações nas políticas 
públicas educacionais, foi publicada, no final de 1961, a primeira Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabeleceu a equivalência entre todos 
os cursos de nível médio, dentre eles os técnicos. Já em 1964, é instaurado no país 
um regime de poder ditatorial, por meio do golpe militar, que centralizou as decisões 
da política educacional. Apesar de ser um período de repressão e censura para a 
sociedade, o país vivenciou o “milagre econômico” (1968-1974), com investimentos 
em infraestrutura e expansão industrial. Nesse contexto, pode-se destacar as obras 
educacionais do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), entre 1957 
e 1975, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), na década de 1980, no 
Rio de Janeiro, e as escolas da FAEC (Fábrica de Equipamentos Comunitários). 
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Foram soluções que imprimiram uma modernidade mais austera, enfatizando as 
estruturas de concreto e a racionalização dos processos construtivos. 

Com relação à realidade das escolas da Rede Federal, a partir da 
década de 1960, foram construídas novas sedes, e obras paralisadas foram 
retomadas, sendo fruto de articulações políticas com os governos estaduais. A partir 
dos estudos de casos apresentados no Capítulo 3, foi observado que as Escolas 
Industriais de Florianópolis (1962), de João Pessoa (1965) e de Natal (1967) se 
enquadraram nos exemplos de projetos desenvolvidos na década de 1940, cujas 
configurações espaciais se enquadram na segunda fase das escolas da Rede 
Federal. Adotavam-se os mesmos protótipos, porém  as geometrias dos terreno, a 
orientação solar e a localização das vias influenciavam nas soluções. A possível 
escassez de recursos resultou na retirada de alguns blocos da composição original, o 
que incluía ginásios e auditórios. 

Os projetos arquitetônicos que foram concebidos e executados dentro 
do contexto de autonomia administrativa e pedagógica da instituição foram 
exemplificados pelas unidades de Aracaju (1963), de São Paulo (1969) e de 
Pernambuco (1976). Seus diferentes períodos de inauguração reforçam a pluralidade 
de suas soluções. Observou-se a permanência das volumetrias prismáticas e da 
modulação estrutural encontradas nos projetos da segunda fase, entretanto as 
composições dos conjuntos e os padrões construtivos divergiram bastante. A nova 
sede da Escola Industrial de Aracaju apresentou uma implantação mais compactada, 
com uma morfologia de blocos bem similares entre si. O novo edifício da Escola 
Técnica de São Paulo foi resultado de um concurso de arquitetura organizado pelo 
governo, destacando-se pelo porte da área construída e pelo sistema construtivo de 
pré-moldados. A Escola Técnica Federal de Pernambuco, por sua vez, foi implantada 
em um amplo terreno, distribuindo o programa em volumes independentes e 
articulados. O projeto valorizou a estrutura como elemento de modulação funcional e 
marcação da fachada, incorporando elementos da cultura arquitetônica regional, como 
o revestimento de azulejos decorados e vedação em cobogós. 

Ao longo das últimas décadas do século XX, os projetos da Rede Federal 
adotaram especificidades próprias em cada cidade, de acordo com os cursos 
oferecidos e o número de alunos, não configurando edifícios em que a tipologia 
arquitetônica guarda semelhanças. 
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Sistematização dos resultados das ETFs no Brasil 
Para melhor compreender o resultado das transformações tipológicas 

ocorridas na Escolas Técnicas Federais, foi elaborado um quadro-síntese 
contemplando as tipologias funcionais e formais, que incluem os aspectos de 
implantação, programa, interações funcionais, composição/linguagem e sistemas 
construtivos (Quadro 4.1). 

Quadro 4.1 – Síntese das transformações tipológicas da ETFs (1909-1999)1. 

 
 

1 Os exemplos de unidades educacionais apresentado foram escolhidos baseados em critérios das 
configurações mais representativas do período. As plantas e fachadas mostradas são mais ilustrativas, 
podendo haver pequenas distorções nas escalas entre os desenhos. Para avaliar maiores detalhes, 
recorrer aos desenhos ampliados inseridos nos respectivos capítulos. 
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 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Síntese histórico-arquitetônica da ETFCE 
Após apresentar as transformações ocorridas nas tipologias 

arquitetônicas das escolas técnicas no contexto brasileiro, seguir-se-á com o resgate 
do histórico dessas alterações tipológicas nos edifícios-sedes da instituição no Estado 
do Ceará. 

O primeiro período, que corresponde à implantação da Rede Federal no 
Ceará, não diferiu muito da situação de outras escolas brasileiras sediadas em 
edifícios adaptados por muitas décadas. No caso da unidade cearense, foram 
ocupados três diferentes imóveis, entre 1910 e 1937. A primeira sede disponibilizada 
foi um sobrado residencial na Praia de Iracema (1910-1914). Depois, a instituição foi 
transferida para uma zona mais central, utilizando as instalações do prédio do 
Batalhão de Polícia, vizinho ao emblemático Teatro José de Alencar, localizado em 
frente à Praça Marquês de Herval (1914-1932). Na sequência, a EAA do Ceará foi 
removida para o bairro Jacarecanga, ocupando o edifício da Escola de Aprendizes 
Marinheiros, que oferecia uma estrutura mais ampla (1932-1937).  

Essas sucessivas transferências de endereço foram ocasionadas pela 
necessidade de atender às alterações nas diretrizes pedagógicas associadas às 
intensas transformações urbanas ocorridas, na cidade de Fortaleza, na primeira 
metade do século XX. A atuação dos diretores da instituição também foi de 
fundamental importância nas escolhas e nas adaptações físicas desses imóveis. As 
oficinas eram voltadas a ofícios mais artesanais, tais como sapataria, alfaiataria, 
ferraria, marcenaria e encadernação, demandando espaços dimensionados a abrigar 
os maquinários e as ferramentas. No entanto, nem sempre os edifícios ocupados 
ofereciam condições físicas satisfatórias. Vale destacar que, no final desse período, 
algumas escolas da região Nordeste já estavam instaladas em sedes planejadas, 
como o caso das EAAS da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí, 
provavelmente devido a articulações políticas de cada gestor. 

 Na segunda fase (1937-1959), a Escola Industrial de Fortaleza 
vivenciou, da mesma forma que outras escolas da Rede Federal, um atraso na 
execução dos projetos, considerando reduções do escopo da obra, como no caso de 
Fortaleza. O governo federal necessitava modernizar e aparelhar muitos edifícios 
públicos e, assim, fazia um translado de recursos entre as diversas unidades 
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escolares, dependendo da parceria com os estados na doação dos terrenos e no nível 
de desenvolvimento industrial de cada localidade.   

A EAA do Ceará permaneceu ocupando imóveis adaptados até a década 
de 1950, quando foi transferida para uma sede planejada. Nesse período, a instituição 
esteve sediada em dois endereços localizados no centro da cidade. Entre 1937 e 
1940, o então denominado Liceu Industrial de Fortaleza ficou abrigado no edifício do 
antigo Liceu do Ceará, na Praça dos Voluntários. Apesar de a edificação já possuir 
uma tipologia educacional, sua área útil limitava o crescimento da instituição. Na 
sequência, a escola foi transferida para um edifício com dois pavimentos, pertencente 
à Sociedade Beneficente do Pessoal da Rede Viação Cearense, onde eram 
ministrados os cursos de serralheria, marcenaria, tipografia e encadernação, artes do 
couro, alfaiataria e gravura. 

O planejamento da Escola Industrial de Fortaleza havia iniciado desde 
1939, com a doação do terreno de 29.973m², no bairro do Prado, atual bairro Benfica. 
Era uma região essencialmente residencial, que abrigava outros equipamentos 
institucionais e religiosos, sendo dotada de infraestrutura de transporte. O projeto 
arquitetônico foi coordenado pela Divisão de Obras do Governo Federal, porém, 
diante de questões administrativas e da disponibilidade orçamentária do Ministério da 
Educação, a execução da obra iniciou somente no final de 1940. O estudo preliminar 
foi idealizado para receber 800 alunos, considerando a mesma tipologia funcional e 
formal das outras escolas industriais brasileiras, sendo um marco visual no seu 
entorno.  

O projeto original não foi executado de forma integral, não contemplando 
a construção do auditório e do ginásio esportivo. Na investigação deste trabalho, 
foram acessados documentos e projetos originais que comprovam que a execução da 
obra foi de responsabilidade da construtora do arquiteto Emilio Hinko. O contrato 
aconteceu em duas etapas: a primeira contemplou a execução do bloco principal 
(administrativo) e oficinas; a segunda incluiu o bloco de serviços e residências do 
diretor e zelador. A implantação previu a hierarquia de funções em blocos distintos, 
com afastamentos que privilegiavam o conforto ambiental, gerando áreas de 
convivência. O conjunto arquitetônico trazia a referência de uma composição simétrica 
no edifício principal, com aplicação de modulação estrutural, uso de pilotis em pátios 
externos/internos e adoção de novas tecnologias construtivas. No setor de oficinas, 



478  

os pavilhões possuíam coberturas no padrão “shed”, sendo articulados por meio de 
passarelas. O quadro comparativo dessas características tipológicas será 
apresentado na Figura 4.4. 

Durante a fase 03 da instituição, o Estado do Ceará vivenciava uma 
progressiva consolidação do seu contexto industrial (1959-1999), cujo cenário 
econômico foi favorecido pela criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em 
1952, e pela implantação da CHESF (1965). O clima de crescimento refletia nas 
construções escolares, trazendo inovações nos aspectos funcionais e formais. Como 
exemplos de edifícios inspirados no fluxo de ideias modernizantes disseminadas no 
país, foram concebidas as edificações pertencentes à Universidade Federal do Ceará 
(1955), nos Campus do Pici e do Benfica e outras escolas de ensino fundamental e 
médio citadas no Capítulo 3.  

Com relação à realidade da Escola Industrial de Fortaleza, ao longo 
dessa terceira fase, a instituição recebeu três nomenclaturas distintas: Escola 
Industrial Federal do Ceará (1965), Escola Técnica Federal do Ceará (1968) e CEFET 
(1999). Entre 1960 e 1980, houve uma diversificação e ampliação dos cursos na 
Escola Industrial de Fortaleza, além da valorização de atividades culturais, artísticas 
e esportivas, que incentivaram a melhoria de sua infraestrutura. A partir de 1990, a 
direção da ETFCE buscou otimizar sua estrutura para ser transformada em CEFET, o 
que aconteceu somente em 1999. Nessa época, já estavam sendo ofertadas as novas 
modalidades dos cursos técnicos: subsequente, integrado e concomitante. 

Para acompanhar o processo contínuo de alterações em suas políticas 
educacionais, a ETFCE testemunhou uma trajetória de metamorfoses em sua 
estrutura física durante o período de 1959-1999, contemplando reformas, ampliações 
e demolições. Alguns dos novos blocos construídos foram viabilizados para atender 
aos cursos técnicos especializados (Construção civil, Química e Eletrotécnica). O 
resultado dessas demandas foi a ocupação gradativa das áreas disponíveis no 
terreno, e, diante das diferenças autorais e cronológicas, não foi implementada uma 
integração formal do conjunto arquitetônico.  

Para viabilizar o levantamento dos dados técnicos, foi de fundamental 
importância resgatar as fontes primárias, confrontando registros iconográficos e 
plantas arquitetônicas para compreender o processo dessas intervenções ao longo de 
40 anos. Após a apresentação detalhada dessas transformações no Capítulo 03, 
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optou-se por trazer, nesta conclusão, uma sistematização com a descrição das 
respectivas intervenções organizadas por décadas (Quadro 4.2). 

Quadro 4.2 – Síntese descritiva das intervenções na ETFCE por décadas. 
Década Intervenções (Reformas e ampliações) Profissionais  

responsáveis 
1960-1970  Ampliação do setor de oficinas, construindo duas áreas 

unificando três pavilhões existentes. Wandy Gadelha 

1970-1980 

 Ampliação do Almoxarifado   Ampliação do Bloco H (construição de dois auditórios)   Bloco da construção Civil,    Bloco de Quimica,  Piscina olimpica  Ginásio Esportivo com espaços de apoio    Reformulações internas dos setores. 

Não identificados 

1980-1990 

 Ampliação do Bloco 2 (dois pavimentos) com a construção 
de nova biblioteca, salas de aulas e banheiros/vestiários 
masculino e feminino.     Contrução de duas lâminas no pavto superior do bloco de 
oficinas (salas de aulas e administrativas).   Reforma geral do bloco de Eletrotécnica.   Ocupação do pilotis externo com a criação de espaço para 
a CEF.  Reforma geral do ginásio esportivo(1983) e construção de 
anexo de apoio.  Melhorias da estrutura da cantina.  Modernização dos auditórios (Acabamentos) 

Antônio 
José 

Moreira de 
Oliveira 
e outros 

1990-1999 

 Acesso lateral com guarita e estacionamento para 
funcionários   Construção de um Espaço Esportivo Cultural de apoio para 
a Casa de Ärtes  Criação de banheiros acessíveis no térreo do bloco H  Construção de uma cobertura metálica na quadra vizinho 
ao campo de futebol.  Execução do novo Bloco IV com 3 pavtos (Salas de aulas)   Modernização da fachada com revestimento cerâmico e 
alteração do volume frontal acoplado ao ginásio. 

Antônio José 
Moreira de 

Oliveira 
e outros. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Sistematização dos resultados da ETFCE 
Após apresentar a síntese da história político-arquitetônica da ETFCE, 

verificou-se a necessidade de apresentar um diagrama comparativo das modelagens 
de suas implantações organizadas por décadas (1959-1969; 1969-1979 ;1979-1989; 
1989-1999), destacando as novas ocupações físicas assinaladas em vermelho, 
conforme mostra a Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Diagrama síntese das intervenções na ETFCE através do tempo. 

  
Novas ocupações até 1969 

 
Novas ocupações até 1979 

 
Novas ocupações até 1989 

  
Novas ocupações até 1999 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A Figura 4.2 ilustra a modelagem da implantação da ETFCE após a 
execução de todas as ampliações (1999).  

Figura 4.2 – Modelagem da implantação da ETFCE em 1999. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Para compreender o processo de transformações tipológicas ocorridas 
na ETFCE ao longo do recorte 1909-1999, segue um quadro-síntese com as tipologias 
funcionais e formais, que incluem os aspectos de implantação, programa, interações 
funcionais, composição/linguagem e sistemas construtivos (Quadro 4.3). 

Quadro 4.3 – Síntese das transformações tipológicas da ETFCE (1909-1999). 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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As plantas e as fachadas apresentadas no quadro anterior são 
meramente ilustrativas, podendo haver pequenas distorções nas escalas entre os 
desenhos. Para avaliar maiores detalhes, recorrer aos desenhos ampliados inseridos 
nos respectivos capítulos. 

Ao comparar em perspectiva histórica os quadros-sínteses, verifica-se 
que houve continuidades e descontinuidades nos aspectos tipológicos da Escola 
Técnica Federal do Ceará relacionadas ao cenário brasileiro. A principal divergência 
foi identificar que, enquanto, na década de 1920-30, algumas cidades já eram 
contempladas com projetos idealizados para o uso educacional, a unidade do Ceará, 
até a década de 1940, ainda apresentava uma realidade “nômade”, pois era 
transferida de imóvel para imóvel adaptado, conforme as suas necessidades de 
espaço e conveniências políticas locais. Essa situação mudou durante as décadas de 
1940-50, quando a ETFCE vivenciou o planejamento e a execução da sede própria, 
onde sua arquitetura incorporou o mesmo padrão de modernidade adotado nos outros 
projetos da Rede Federal, imprimindo um caráter de permanência da tipologia na 
dimensão espaço-tempo. Na terceira fase da instituição, a demanda de ampliação 
física ocorrida na ETFCE também foi um fato comum a diversas outras escolas 
técnicas no Brasil, contudo acontecendo em condições estruturais diferenciadas. 

Considerações finais 
Quanto aos desafios enfrentados na obtenção das fontes de pesquisa, 

pode-se citar um fato de grande relevância ocorrido apenas sete meses após o início 
do mestrado. A intercorrência da pandemia do coronavírus, iniciada em março de 
2020, evidentemente interferiu no andamento das pesquisas, repercutindo nas 
condições de cunho psicológico, em dificuldades de acesso às bibliotecas e órgãos 
públicos, além dos impedimentos relacionados às pesquisas de campo e à realização 
de entrevistas. Esse contratempo resultou em caminhos alternativos e uma 
reconfiguração da investigação, conduzindo a uma busca maior por dados disponíveis 
na internet ou nos acervos pessoais, tendo sido uma fase de grande esforço pessoal 
e superação. 

Vale ressaltar que as fontes primárias (registros iconográficos e projetos 
de arquitetura) fornecidas por outras escolas do país, como também as obtidas nos 
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arquivos e memorial do IFCE, foram de fundamental importância para viabilizar esse 
estudo tão vasto. Para isso, foram realizados diversos contatos por e-mail, além da 
possibilidade da realização de viagens e levantamento in loco somente no segundo 
semestre de 2021, quando se verificou o avanço da imunização e os efeitos da 
pandemia na saúde pública se encontravam mais brandos.   

No caso das fontes primárias da ETFCE, foram localizados diversos 
documentos e fotografias no Memorial do IFCE, no arquivo e no setor de 
comunicação, por meio de visitas limitadas pela pandemia. Os acervos estavam 
organizados em mapotecas, armários e caixas identificadas, porém muitos deles não 
tinham o registro de datas precisas, tendo sido fundamental realizar uma triagem 
detalhada e o confrontamento de todas as informações. Na sequência, os dados foram 
digitalizados e sistematizados com o objetivo de produzir o histórico de 
transformações arquitetônicas na instituição. 

O resgate dessa trajetória histórica, identificando seus agentes e o 
contexto de suas políticas públicas, possibilitou compreender como aconteceram as 
transformações na arquitetura dos edifícios escolares da Rede Federal. O 
levantamento de todos esses dados contribuiu para identificar os partidos 
arquitetônicos de cada edifício e as alterações do programa, considerando também 
as respectivas realidades econômicas e sociais. As duas primeiras fases da instituição 
incorporaram ao ensino profissional brasileiro uma tipologia arquitetônica própria, que 
visava a atender às novas demandas da sociedade, trazendo uma atualização dos 
conceitos e espaços pedagógicos. 

O trabalho aqui desenvolvido pretende constituir, assim, uma 
contribuição para a documentação e a sistematização de dados históricos e 
arquitetônicos no percurso das Escolas Técnicas Federais, representando, também, 
um registro do campo da história, da historiografia da arquitetura e da educação 
profissional, trazendo questões inter e transdisciplinares que se articulam 
continuamente ao longo do tempo. A pesquisa também contribui para a memória 
patrimonial da instituição, sendo instrumento de viabilização na conservação do 
acervo construído e de identificação de seus respectivos autores. Nesse contexto, a 
pesquisa trouxe também uma reflexão teórica e crítica sobre o conceito “tipologia 
arquitetônica”, que serviu de suporte metodológico para o estudo comparativo 
tiplógico das escolas profissionais dos três períodos elencados. 
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Outra relevância do estudo foi registrar a importância de se pensar sobre 
a forma de intervenção nas escolas, mostrando como os projetos de caráter moderno 
traduziram uma flexibilidade fundamental para os processos de ampliações e 
adaptações dos edifícios diante das novas demandas da sociedade. Também é 
pertinente destacar o fato de essa investigação ter sido realizada por uma docente da 
instituição da área de arquitetura e construção, condição que gerou um vínculo 
expressivo entre a autora e a significância da pesquisa. 

O edifício-escola transcende a educação de diversas gerações, sendo 
um exemplo de patrimônio que se converteu em lugar de referência para a 
comunidade escolar, devendo ser construído adquirindo uma simbologia própria sem 
limitar a sua diversidade de usos ou adaptação a alterações de currículo. A trajetória 
de crescimento e modernização da Rede Federal continuou a acontecer, e, a partir da 
década de 1990, foi iniciado o processo de interiorização do ensino técnico, com a 
criação de Unidades Descentralizadas em Diversos Municípios do Brasil (UNEDs). No 
Estado do Ceará, esse cenário de expansão principiou quando ainda era denominada 
de Escola Técnica Federal, em 1995, com a inauguração de duas unidades nas 
cidades de Juazeiro e do Cedro. O avanço nas construções de novas escolas ganhou 
mais força quando a instituição se tornou o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFCE), em 2008, e desde então a diversidade de padrões construtivos e 
tipologias arquitetônicas se ampliou consideravelmente.  

A arquitetura do ensino profissional pode ser ainda investigada sob 
outras esferas, outros olhares e outros recortes espaciais-temporais, porém 
destaca--se a importância de valorizar a história arquitetônica da Rede Federal de 
Educação Profissional Científica e Tecnológica, seja pelas possiblidades de dar 
prosseguimento ao estudo tipológico do novo acervo de projetos desenvolvidos nessa 
fase de expansão da instituição, seja pelo significado material e imaterial da instituição 
como suporte da memória, ao articular o passado, o presente e o futuro da educação 
profissional e seu potencial de transformação social. 
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