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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O trabalho apresenta os resultados do estágio pesquisa realizado no âmbito do Grupo de

Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio, como parte do projeto temático “A Escola

Estadual de Brotas, o Grupo Arquitetura Nova e os desafios da pesquisa no século XXI”,

desenvolvido ao longo de 2021. De maneira específica, a pesquisa realizada pela aluna

buscou analisar o material bibliográfico e iconográfico levantado de maneira coletiva para o

projeto, tendo como foco a investigação sobre informações da atuação do Grupo Arquitetura

Nova (formado pelos arquitetos Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sergio Ferro) junto ao

Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE), contidas especialmente nas

dissertações e teses identificadas, mas também em artigos e livros levantados pela

pesquisa mais geral. Destacam-se para o tema específico, os trabalhos de pesquisa

realizados pela arquiteta e urbanista Mirella Geiger, a partir de sua dissertação de mestrado

e livros organizados. Dentre os principais objetivos da pesquisa estavam o levantamento do

conjunto de projetos realizados pelos arquitetos do Grupo Arquitetura Nova para o FECE, os

quais apresentavam a proposição de um sistema construtivo com coberturas em abóbadas,

além de fornecer subsídios para o aprofundamento das relações destes projetos com o

contexto de “difusão” da produção moderna no interior do Estado de São Paulo.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas:

1° Levantamento Bibliográfico: consistiu na busca de referências bibliográficas sobre o

tema. De maneira específica, a aluna realizou a investigação de teses e dissertações

disponíveis em plataformas online, tendo como principal o Catálogo de Teses e Dissertações

CAPES.

2° Levantamento Iconográfico: pesquisa do material iconográfico presente nos títulos

levantados na fase anterior. Deste material destacaram-se a dissertação “Arquitetura escolar

pública paulista. Fundo Estadual de Construções Escolares - FECE/1966-1976", de Mirela

Geiger de Mello – que apresentou fotografias das construções escolares do FECE –, além da

dissertação “Rodrigo Brotero Lefèvre: a construção da utopia”, de Humberto Pio Guimarães –

que conta com desenhos realizados pelo arquiteto sobre a Escola de Brotas.

3° Levantamento Oral: tratou sobre História Oral e contemplou a realização de entrevistas e

questionários que buscaram identificar a relação entre a escola, a população local e a cidade

de Brotas-SP

4° Análise e sistematização dos dados levantados pela aluna, com apresentação junto ao

GPCAP.

OS PROJETOS DO GRUPO ARQUITETURA NOVA PARA O FECE

O FECE foi instituído em 1966 e tinha como responsabilidade planejar, projetar, construir,

reformar e manter a rede de ensino governamental, atuando até o ano de 1976. Os

arquitetos do Grupo Arquitetura Nova, de maneira coletiva ou individualmente, projetaram

oito estabelecimentos de ensino no âmbito do FECE, tendo destaque a proposição de um

sistema construtivo com coberturas em abóbadas. Alguns desses projetos não foram

construídos, enquanto outros foram edificados de maneira distinta do projeto original.

Escola Estadual Augusto Saes (1967) 

E. E. Profª Mirandola de Almeida Canto (1967) 

Escola Estadual Honorato Fautisno (1967) 

E. E. Profª Jaçanã Altair Ferreira Guerrini (1967) 

Escola Estadual Jorge Coury (1967) 

Escola Estadual Prof. Jamil Khauan (1967) 
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Escola Estadual Profª Dinah Lúcia Balestrero (1967) 
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