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INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta os resultados do estágio em
pesquisa realizado no âmbito do Grupo de
Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio, e
integra o projeto temático “A Escola Estadual de
Brotas, o Grupo Arquitetura Nova e os desafios da
pesquisa no século XXI”.

A Escola Estadual de Brotas, hoje denominada
Escola Estadual Profa. Dinah Lucia Balestrero, foi
projetada pelo Grupo Arquitetura Nova – formado
pelos arquitetos Sérgio Ferro (1938-), Rodrigo
Lefrève (1938-1984) e Flávio Império (1935-1985).
A escola foi encomendada pelo Fundo Estadual de
Construções Escolares (FECE), e foi projetada e
construída entre 1966 e 1967.

METODOLOGIA

O trabalho foi divido em duas etapas. A primeira,
desenvolvida pelo grupo de pesquisadores
envolvidos na atividade, orientados pelos
docentes, divididos em três tipos de
levantamentos documentais: 1. Bibliográfico; 2.
Iconográfico; e 3. Depoimentos. Para cada um dos
temas foram realizadas discussões com
bibliografia e oficinas para condução do trabalho.

Nessa etapa, foi coletado informações sobre a
obra e seu contexto, através de levantamentos
bibliográficos em livros e outros trabalhos
publicados, artigos acadêmicos, artigos em
revistas especializadas, teses e dissertações.

Em seguida, foi realizado o levantamento
iconográfico, localizando o projeto original, fotos
de época, fotos atuais e outros documentos que
auxiliassem a compreensão da obra.

A última etapa dessa fase foi dedicada à
elaboração de um roteiro de entrevista. Durante
esse período foram realizados atendimentos
semanais que complementavam a pesquisa.

Após essa atividade inicial, cada estagiário
desenvolveu uma monografia, que está sendo
concluída. Nesta pesquisa, sob minha
responsabilidade, foi aprofundada a análise a
partir do tema “Arquitetura Moderna e Paisagem
Cultural: as ondas de Brotas e os significados da
Escola Estadual Profa. Dinah Lucia Balestrero para
a comunidade local”, orientado pelas professoras
Ana Lúcia Cerávolo e Cintia Gomes.

Como ponto de partida, buscamos entender em
qual contexto de patrimônio seria mais
interessante para analisar o edifício, e
entendemos a importância de preservá-lo por seu
valor como paisagem cultural. Foi realizada uma
breve revisão bibliográfica sobre a paisagem
cultural. Em seguida, realizamos uma visita à obra
para buscar compreender o seu estado atual, as
mudanças efetivadas ao longo do tempo e a suas
patologias. Durante a visita foram realizadas
algumas conversas com usuários da escola
(professores) que auxiliaram no entendimento
dos principais problemas da edificação e suas
necessidades.
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RESULTADOS

Nos resultados da pesquisa, podemos destacar: o
projeto original não foi realizado, foi executada
uma adaptação, que procuramos identificar. Das
escolas projetadas pelo Grupo Arquitetura Nova
para o FECE, apenas a Escola de Brotas foi
executada em abóbodas, lembrando o projeto
original. Durante a visita verificamos que parte
dos problemas da obra decorrem da execução das
abóbodas e das calhas, ocasionando infiltrações,
goteiras e às vezes a entrada de grande
quantidade de água no interior do edifício. Assim,
a construção em abóbodas é um desafio para a
conservação da edificação.

Desta forma, o edifício arquitetônico, no âmbito
do desenvolvimento e crítica à arquitetura
moderna brasileira icônica, representa um
patrimônio para o Estado de São Paulo. No
âmbito do município de Brotas, sua relevância
maior é como instituição de ensino que durante o
tempo vem formando e educando gerações de
sua comunidade.
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Diagrama da organização da escola. Fonte: Autoria própria.


