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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como temática central a reflexão da História da Educação 
por meio da análise da Arquitetura do Colégio Estadual Marcelino Champagnat, 
tendo como objetivo desvelar quais os fatores que levaram o Colégio possuir 

determinada arquitetura, serão analisados também outros elementos que nortearão 
o trabalho. O trabalho é iniciado com uma breve discussão sobre como se deu a 
implantação das escolas públicas e dos Grupos Escolares no Brasil, pois esse 

acontecimento na História da Educação influencia diretamente na Arquitetura 
Escolar, que passará a ser vista de outra maneira e a receber importância, com esse 
novo modelo e organização da educação, as escolas começam a ganhar prédios 

próprios, sendo eles construídos de maneira estética, usual e pedagógica, os 
prédios vão passar a carregar símbolos e valores, a serem compostos de Cultura 
Escolar. No final do século XIX e início do século XX com a vinda da República, os 

prédios vão demonstrar o poder do Estado, o moderno, o progresso, sendo eles 
construídos de forma imponente e de grande porte, a nova organização educacional 
servirá também para inculcar os valores e condutas necessárias e impostas pelo 

Estado vigente foram necessárias a ajuda de alguns autores como, Saviani, 
Bencostta Faria Filho, Almeida, Viñao Frago e Escolano, entre outros, para a 
compreensão desses conceitos. O Colégio Champagnat possui em sua arquitetura 

um discurso silencioso, sobre valores, analogias, crenças, entre outros aspectos que 
foi possível observar à partir de pesquisas, bibliográficas, pesquisas de campo, 
entrevista, análise de fotos e da planta do colégio. O mais relevante a respeito do 

estudo e pesquisa sobre Arquitetura Escolar, é que as metodologias, valores, 
crenças, pessoas, mudam, porém a Arquitetura Escolar permanece no tempo e no 
espaço, na maioria das vezes sem qualquer modificação, o que torna a arquitetura 

uma primorosa fonte de pesquisa para a História da Educação. 
 

Palavras-chave: História da Educação; Grupo Escolar; Cultura Escolar; Arquitetura 
Escolar; Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a arquitetura do 

Colégio Estadual Marcelino Champagnat. O tema escolhido foi feito devido ao afeto 

e participação que tenho com o Colégio Champagnat, sou ex-aluna do colégio e 

desde quando tinha 10 anos de idade, no ano de 2001 quando entrei na quinta série, 

onde acabei concluindo o ensino fundamental e médio, sempre me deslumbrei com 

a arquitetura do prédio, com a torre, o relógio, a imponência que ele transmitia e toda 

a sua estrutura física, em especial a do prédio central.    

Fiquei muito contente quando o curso de Pedagogia me possibilitou 

voltar na história e pesquisar sobre a arquitetura de um prédio que tem muito 

significado na minha vida e durante a pesquisa descobri também que ele tem muitos 

outros significados, pessoais, políticos, econômicos. 

E foi na História da Educação que eu me realizei como 

pesquisadora. Foi muito gratificante fazer pesquisas na área e pretendo continuar 

com pesquisas ligadas a Historia da Educação no decorrer da minha vida 

acadêmica.  

O trabalho é distribuído em dois capítulos, o primeiro abordará como 

foi implantada a escola pública no Brasil e como se deu o processo, logo após será 

discutido que após a República, quando realmente a educação se torna pública, 

laica e gratuita, há contraversas, mas de inicio essa foi à proposta, que a educação 

começa a ser vista de modo diferente, começa a se pensar em lugares apropriados 

e pensados para a execução do trabalho pedagógico. 

A educação começa a ser vista como meio de progredir de avançar, 

em meio a um país que estava sedento por progresso e por ser moderno. A 

educação então recebe o papel de ser um dos órgãos responsáveis de inculcar 

valores e condutas do ideário republicano. 

Ira acontecer uma preocupação para que todos tenham acesso à 

leitura e a escrita, com isso o campo do magistério irá se ampliar, e a mulher entrará 

no mercado de trabalho, na docência, profissão essa que já não estava mais sendo 

tão escolhida pelo universo masculino pelo fato dos baixos salários, é nessa lacuna 

que a mulher começa a conquistar sua liberdade financeira, porém ainda com muitas 
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restrições, pois o cargo de diretor das escolas por muito tempo permaneceu na 

conduta dos homens.  

Serão levantados também aspectos que se modificaram na 

arquitetura das escolas após a República, como era antes como ela foi se 

modificando, onde vai acontecer uma preocupação muito grande para que as 

construções dos prédios sejam próprias para educação, com boa ventilação, boa 

iluminação, ou seja, uma grande preocupação com o higienismo vai acontecer no 

final do século XIX e inicio do século XX. 

A Cultura Escolar vai ser discutida em meio à Arquitetura Escolar, 

pois os prédios das escolas de modo geral são cheios de valores, símbolos, de uma 

cultura que perpassa de geração a geração e se forma no decorrer do tempo e do 

espaço.  

No segundo capitulo serão feitos levantamentos onde o foco será 

Londrina, quais foram às primeiras escolas e qual foi à primeira escola pública da 

cidade. O primeiro grupo escolar da cidade foi o Grupo Escolar de Londrina, hoje 

conhecido como Colégio Estadual Hugo Simas, outro grupo escolar de Londrina foi o 

Ginásio Estadual de Londrina, hoje conhecido como Colégio Estadual Vicente Rijo, 

que teve sua primeira instalação onde hoje é habitado pelo Colégio Estadual 

Marcelino Champagnat. 

É nesse sentido sobre o Colégio Estadual Marcelino Champagnat o 

qual permaneço e finalizo meu trabalho, fazendo então um breve levantamento 

histórico e discussões sobre a arquitetura do prédio central do colégio. 

Para realização deste trabalho foram necessárias pesquisas 

bibliográficas, pesquisa de campo com entrevista, analise de imagens, fotos, plantas 

e analise de e outras fontes. 
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2 APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DA ESCOLA PÚBLICA NO BRASIL 

 

A educação brasileira se inicia com a chegada dos Jesuítas em 

1549, no período colonial, desde a educação jesuítica já se tinha uma visão de 

escola pública, pelo fato de ser mantida pela Coroa Portuguesa, ou seja, mantida 

por recursos públicos, mas a grande contradição é que a escolha dos lugares de 

ensino, os conteúdos a serem ministrados, os métodos avaliativos, entre outros 

assuntos da educação estavam sob o domínio dos jesuítas, o que tornava a 

educação ao mesmo tempo pública e privada. 

 

O ensino então ministrado pelos jesuítas podia ser considerado como 
público por ser mantido com recursos públicos e pelo seu caráter de ensino 
coletivo, ele não preenchia os demais critérios, já que as contradições tanto 
matérias como pedagógicas, isto é, os prédios assim como a sua 
infraestrutura, os agentes, as diretrizes pedagógicas, os componentes 
curriculares, as normas disciplinares e os mecanismos de avaliação se 
encontravam sob o controle da ordem dos jesuítas, portanto, sob domínio 
privado. (SAVIANI, 2006, p. 16).  

 

 Pelo Alvará de 28 de junho de 1759, foi determinado o fechamento 

dos colégios jesuítas. No período seguinte da pedagogia pombalina em 1759 

segundo Saviani (2006) Pombal buscava implantar uma escola pública estatal 

“introduzindo-se as Aulas Régias a serem mantidas pela Coroa, para o que foi 

instituído em 1772 o Subsidio Literário” (SAVIANI, 2006, p. 17).  

A Reforma Pombalina trouxe algumas mudanças para educação, 

como por exemplo, a ideia de uma educação laica, inspirada no iluminismo europeu 

e uma educação mantida pelo Estado, ou seja, uma educação laica e estatal, porém 

o Estado se responsabilizava apenas pela manutenção dos gastos com os 

professores, pagando seus salários, já os conteúdos, locais de ensino, os recursos 

pedagógicos ficavam por conta dos próprios professores. 

 

[...] a responsabilidade do estado se limitava ao pagamento do salário do 
professor e as diretrizes curriculares da matéria a ser ensinada, deixando a 
cargo do próprio professor a provisão das condições matérias relativas ao 
local, geralmente sua própria casa, e a sua infraestrutura, assim como aos 
recursos pedagógicos a serem utilizados no desenvolvimento do ensino. 
(SAVIANI, 2006, p. 17). 

  

Com a proclamação da independência em 1822 houve novamente 

mudanças na área educacional do Brasil, com o ato adicional de 1827 as escolas 
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primárias e secundárias passaram a ser mantida pela província, deixando de lado a 

ideia de se construir uma escola pública nacional, os espaços escolares continuaram 

funcionando em espaços privados, segundo Saviani (2006) nas próprias casas dos 

professores.  

Somente com a chegada da República que o poder público assume 

a responsabilidade de manter integralmente as escolas, a realizar modificações de 

um sistema educacional. Segundo Bencostta (2005) com uma realidade confusa, 

deformada, herdada do Regime Monárquico.  

 

“[...] coube, portanto, ao novo regime, repensar e esboçar uma escola que 
atendesse os ideais que propunham construir uma nova nação baseada em 
pressupostos civilizatórios europeizantes que tinha na escolarização do 
povo iletrado um de seus pilares de sustentação”. (BENCOSTTA, 2005, p. 
68). 

 

O novo sistema de ensino foi utilizado pela primeira vez no estado 

de São Paulo no final do século XIX, esse novo modelo de ensino foi considerado 

moderno para os padrões da época, devido às novas organizações do ensino 

público administrativo e pedagógico como um todo “o que implicava a criação de 

órgãos centrais e intermediários de formulação das diretrizes e normas pedagógicas” 

(SAVIANI, 2006, p. 18). 

Começaram a pensar em prédios específicos para funcionar como 

escolas, sendo elas adaptadas para atender as necessidades de um bom 

funcionamento de ensino, foram impostas exigências de formação e critérios para a 

contratação dos professores, definição das diretrizes pedagógicas, das normas, dos 

modos avaliativos das unidades e as escolas passaram a ser organizadas na forma 

de Grupos Escolares, “que estabelecia a reunião da várias escolas primárias de uma 

determinada área em um único prédio” (BENCOSTTA, 2005, p. 70).  

 

“esse tipo de instituição previa uma organização administrativo-pedagógica 
que estabelecia modificações profundas e precisas na didática, no currículo 
e na distribuição espacial de seus edifícios”. (BENCOSTTA, 2005, p. 69). 

 

O Grupo Escolar veio para inaugurar um novo modelo de escola 

pública. A partir das novas construções de edifícios educacionais os governadores  

queriam demonstrar o poder do Estado, seu avanço tecnológico, educacional, sendo 
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eles construídos nos centros urbanos das principais cidades dentro dos padrões 

modernos de arquitetura.  

 

2.1 OS GRUPOS ESCOLARES COMO MODELOS DE ESCOLA PÚBLICA 

 

Com intuito de aprofundar o entendimento sobre os Grupos 

Escolares fizemos levantamentos sobre os novos aspectos educacionais que 

surgiram juntamente com os Grupos Escolares, como por exemplo, a implantação do 

pensamento filosófico iluminista republicano de liberdade, igualdade e fraternidade, 

que influenciou o ensino dos Grupos Escolares pelo fato de defender uma educação 

enciclopédica para todos e gratuita, tendo como objetivo a universalização do ensino 

das primeiras letras. 

 

[...] para a recém- instalada república brasileira, a experiência inovadora das 
escolas primarias graduadas- ou grupos escolares, como vieram a ser 
denominados- foi entendida como um investimento que contribuía para a 
consolidação de uma intencionalidade que procurava, por sua vez, 
esquecer a experiência do Império e apresentar um novo tipo de educação 
que pretendia ser popular e universal. (BENCOSTTA, 2005, p. 69). 

 

Outro aspecto que influenciou a instalação dos Grupos Escolares 

foram os aspectos políticos, por esse motivo o primeiro estado que se implantou o 

novo modelo de ensino foi o estado de São Paulo, segundo Saviani (2006) pelo fato 

de possuir a hegemonia econômica, por ser o principal produtor de café e com a 

República o estado conquista também a hegemonia econômica.  

 

[...] com a República, alcançou também a hegemonia política posta em 
pratica com a política dos governadores, a ele coube dar a largada no 
processo de organização e implantação da instrução pública, em sentido 
próprio, o que se empreendeu por meio de uma reforma ampla da instrução 
herdada do período colonial. (SAVIANI, 2006, p. 23). 

 

Segundo Souza (2006) os governantes republicanos buscavam 

romper com os pensamentos imperiais, e evidenciar os símbolos idealistas 

republicanos de modernismo e progresso. A educação então recebe o papel de 

formar cidadãos republicanos para que assim se consolide o novo regime em massa 

e consequentemente promova desenvolvimento social e econômico. 
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 Torna claro que com a vinda da República a educação não recebe 

apenas mudanças no modelo de ensino, mas também um novo papel que é o de 

consolidar o novo modelo organizacional do estado vigente. 

 

É evidente que tais instituições não tiveram influência apenas acerca da 
forma de organizar o ensino. Trazia também uma nova concepção do 
educativo escolar, fazendo parte de um agenciamento maior de construção 
e consolidação de uma nova cultura escolar e da ordem urbana. (FARIA 
FILHO, 1998, p. 4). 

 

O Grupo Escolar possui uma grande inovação, o agrupamento de 

diversas escolas isoladas em um único edifício, essa mudança foi vista como ato de 

modernização no modelo de ensino, o que se torna importante também destacar que 

esse ato foi entendido como vantagem pela administração pública, pois com a 

construção de edifícios que agrupavam as diversas escolas os governantes não 

precisariam mais pagar os alugueis das escolas isoladas. 

 

Uma vez que a organização dos grupos escolares estabelecia a reunião de 
varias escolas primárias de uma determinada área em um único prédio, a 
administração pública entendeu ser um benefício financeiro aos seus cofres 
o fato de não ter que arcar com os aluguéis das diversas casas que 
abrigavam as escolas isoladas. (BENCOSTTA, 2005, p. 70).   

 

Segundo Saviani (2006) a primeira Constituição republicana introduz 

o ensino público como leigo, abolindo o ensino religioso nas escolas, ocorre um 

desligamento com os ideais religiosos, porém em contra partida com a Revolução de 

outubro de 1930 a questão da laicidade na educação sofrerá mudanças, no mesmo 

ano a revolução se tornou vitoriosa, e então foi criado o Ministério da Educação e 

Saúde Pública, tendo como primeiras iniciativas do titular o restabelecimento do 

ensino religioso nas escolas públicas. Essa é a grande contradição da implantação 

de uma educação republicana que buscava o desligamento total das influências 

religiosas. 

Diante tantas mudanças educacionais ocorre também a feminização 

na do magistério para a qual as mulheres são vistas como as melhores pessoas 

para a atuação nesta área, o que acabou afastando a figura masculina das salas de 

aula, pois eles “buscavam outras opções na estrutura hierárquica escolar, ocupando 

cargos administrativos” (ALMEIDA, 2006, p. 61). 
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Foi com a oportunidade de atuar em salas de aula que a mulher 

ganha um espaço no mundo do trabalho.  

 

Acompanhando a inserção feminina num espaço profissional representado 
pela educação da infância, há de se considerar que no cenário das 
primeiras décadas, o século XX foi também o período em que se iniciaram 
os primeiros movimentos pela liberação feminina. (ALMEIDA, 2006, p. 62). 

 

Para exercer a função de professor e professora exigia-se deles uma 

abnegação, dedicação, e a não importância do pagamento do seu trabalho. Nesse 

contexto o termo vocação para atuar no magistério é incorporado como um eficiente 

mecanismo para induzir as mulheres a escolher as profissões menos valorizadas 

socialmente. 

 

[...] em nome da natureza feminina e de sua vocação natural, as mulheres 
foram assumindo o magistério como profissão adequada para seu sexo, já 
que o papel que lhes era exigido na escola era o mesmo que lhes era 
imputado na família [...]. (CASALI; SANTOS, 2011, p. 59). 

 

As mulheres foram bem aceitas no universo educacional pelo fato de 

acreditar que a escola era uma extensão da educação dada em casa. 

 

[...] vai colocar nas mãos femininas a responsabilidade de guiar a infância e 
moralizar os costumes. A figura da mulher atuante na escola-mãe que 
redime e encaminha para a vida de utilidade e sucesso é esculpida em 
prosa e verso. Nessa visão constrói-se a tessitura mulher-mãe-professora, 
aquela que ilumina na senda do saber e da moralidade, qual mãe amorosa 
debruçada sobre frágeis crianças e serem orientadas e transformadas por 
dedos que possuem a capacidade natural de desenhar destinos e acalentar 
esperanças [...]. (ALMEIDA, 2006, p. 62).  

 

Segundo Bencostta (2005) com a vinda dos Grupos Escolares, é 

introduzida a figura do diretor que ate então não existia na esfera pública escolar 

primária, que possuía o papel de supervisionar o trabalho dos professores. Esse 

cargo não ficou na posse das mulheres, mesmo elas atuando principalmente na área 

da docência.  

Esse cargo foi ocupado por muitas décadas exclusivamente por 

homens, esse fator demonstrava receios por parte do universo masculino de perder 

para as mulheres o poder da autoridade máxima, a mulher não podia ter cargos mais 
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valorizados que os dos homens, não podiam optar pela concorrência profissional 

com o universo masculino dominante da época. 

 

A mulher deveria cultivar-se para viver em sociedade e ser agradável ao 
homem, porém não poderia concorrer com ele profissionalmente e 
intelectualmente, pois isso seria ultrapassar os limites da segurança social e 
ele representaria um risco se lhe fosse dado liberar-se economicamente do 
marido ou dos pais e torna-se igual no intelecto [...]. (ALMEIDA, 2006, p. 
78). 

 

O ideário republicano defende uma educação para meninas sendo 

igual a dos meninos, porém não foi o que aconteceu de imediato nos Grupos 

Escolares:  

 

[...] é preciso salientar que não foi o fato das meninas estarem indo à escola 
que tornou a co-educação  uma realidade nos primeiros anos da  instalação 
dos grupos escolares no Brasil. A co-educação iria ser implantada muito 
lentamente, ao longo do século XX. Ainda os espaços, os professores e, ate 
mesmo, algumas poucas disciplinas, eram diferenciados para meninos e 
meninas [...] (BENCOSTTA, 2005, p. 74). 

 

Outro fator que contraria os ideais defendidos pelos republicanos era 

a universalização da educação, pois segundo Bencostta (2005) as escolas sofriam 

uma grande evasão pelo fato dos alunos das classes desfavoráveis 

economicamente terem obrigações familiares, domésticas e outras remuneradas 

fora de casa. 

Os Grupos Escolares também trouxeram mudanças nos aspectos da 

organização pedagogia e arquitetônica. No âmbito do pedagógico o ensino primário 

foi divido em quatro anos e no início da organização pedagógica dos Grupos 

Escolares foi adotado o uso do Método Intuitivo. 

 

[...] o método intuitivo ou lições de coisas- que previa o uso de mapas, 
gabinetes, laboratórios, globos, figuras e faculdades de apreensão sensorial 
dos alunos; a instrumentalização das leituras didáticas repletas, diga-se de 
passagem, de uma linguagem que, a todo o momento, procurava enaltecer 
os brios republicanos. (BENCOSTTA, 2005, p. 71). 

 

Antes da implantação dos Grupos Escolares as escolas isoladas não 

tinham separação de níveis e séries, porém depois da chegada dos Grupos os 

alunos eram separados em série conforme o grau de cada um e que correspondiam 

a séries anuais. 
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[...] as escolas isoladas eram não seriadas, ao passo que os grupos 
escolares eram seriados. Por isso esses grupos eram também chamados de 
escolas graduadas, uma vez que o agrupamento dos alunos se dava de 
acordo com o grau ou a série em que se situavam, o que implicava uma 
progressividade da aprendizagem [...] (SAVIANI, 2006, p. 25). 

 

Na organização anterior das escolas primárias as classes eram 

isoladas ou avulsas e unidocentes, ou seja, classes que eram regidas por um 

professor ministrando diferentes níveis de ensino, com a chegada dos Grupos 

Escolares as escolas vão possuir professores para trabalhar nas séries especificas.  

 

O modelo colocava em correspondência a distribuição do espaço com os 
elementos da racionalidade pedagógica- em cada sala de aula uma classe 
referente a uma série; para cada classe, um professor. (SOUZA, 2006, p. 
114). 

 

O ensino se torna progressivo e gradativo, os alunos dentro de um 

determinado nível passam a aprender as mesmas coisas constituindo um conjunto 

de conhecimento em graus diferentes, preparando o aluno para série seguinte. 

Segundo Saviani (2006) os Grupos Escolares possuíam alguns 

princípios pedagógicos que deveriam ser trabalhados pelo professor juntamente com 

os alunos que são as ideias de simplicidade, análise, progressividade, onde o ensino 

deveria começar do mais simples para o mais complexo, formalismo, que deve 

desenvolver o raciocínio lógico dos alunos, memorização, que é a capacidade do 

aluno repetir o que foi dito pelo professor e os conteúdos ministrados, a autoridade, 

que é a elaboração de castigos e premiação para que isso ajude na autoridade do 

professor, a emulação, significa desenvolver no aluno o papel de dever cumprido e 

intuição, onde o ensino deve partir de uma percepção sensível. 

Ocorre à distribuição de conteúdos e a classificação dos alunos, são 

implantados os horários que vão ratificar a sequência e frequência das rotinas 

diárias e também a fragmentação das matérias e consequentemente a sua 

conversão em lições, pontos, aulas, exercícios. 

Os alunos a partir dessa nova organização pedagógica vão possuir 

algumas exigências segundo Souza (2006, p. 117) “Dos alunos era exigida uma 

rígida disciplina, observada no bom comportamento verificado pela assiduidade, 

frequência, pontualidade, asseio, ordem, obediência, cumprimento dos deveres”.  
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Entrando no aspecto arquitetônico ele também foi muito importante e 

inovador, o ideal republicano de construir um espaço próprio para a educação, de 

construir prédios pensados especificamente conforme as necessidades 

educacionais, pois antes dessa inovação os lugares utilizados para se educar eram 

adaptados, na maioria das vezes nas próprias casas dos professores, algumas nas 

paróquias, ou seja, em lugares inapropriados.  

 

Durante o império, no Brasil, a escola era a extensão da casa do professor, 
muitas funcionavam nas paróquias, cômodos de comercio, salas abafadas, 
sem ar, sem luz e nenhum recurso. A real preocupação com os projetos 
arquitetônicos escolares inicia-se somente no período da República. 
(CORREIA, 2004 p. 5). 

 

Os locais adaptados que eram utilizados para se educar não havia 

preocupação com a higiene, eram lugares abafados, com pouca ventilação, pouca 

luminosidade, porém esses aspectos se modificaram após a construção dos prédios 

escolares. 

 

[...] por mais que se reduzam as condições de uma escola, por mais 
modesta que sejam suas exigências, jamais deve renunciar a esse 
elemento, tão importante, pelo menos, com a própria sala de aula, e cuja 
necessidade é, ao mesmo tempo, higiênica e pedagógica. (VIÑAO FRAGO; 
ESCOLANO, 2001, p. 89).  

 

Essas novas construções dos prédios escolares tinham a 

preocupação de construir salas mais arejadas, bem iluminadas, com varias janelas, 

boa ventilação, prédios que possuíssem banheiros masculinos e femininos, 

ambulatórios médicos, ou seja, espaços que se preocupassem com a higiene. 

 

[...] havia a preocupação com os tamanhos das salas, bem como os 
aspectos técnicos da construção como: orientação, iluminação, ventilação, 
pisos, corredores, escadas, posições do quadro negro e instalações 
sanitárias, e essas importantes técnicas construtivas deveriam fazer parte 
de todos os projetos escolares. (CORREIA, 2004, p. 7). 

 

Além das preocupações citadas acima possuía juntamente a elas 

uma preocupação com a estética dos prédios para que houvesse uma promoção do 

gosto pelo belo e artístico, com o nacionalismo através da constituição do ensino da 

brasilidade, e também a construção de prédios segundo as novas propostas de 

ambientes escolares educativos.  
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Esses espaços possuem características segundo Faria Filho (1998, 

p. 5) “[...] que realçava não apenas o caráter espetacular dos prédios e das 

atividades escolares, mas que possibilitassem um maior controle das professoras e 

dos (das) alunos (as)”. 

Segundo Faria Filho (1998) havia também uma preocupação com a 

segurança dos novos espaços escolares, por esse motivo foi necessário à 

construção de muros, para que os alunos não ficassem soltos e saíssem para a rua 

e também para barrar a entrada de pessoas estranhas no espaço escolar. 

 

[...] quase sempre, a cobrança para se construísse o muro separando a 
escola da rua. Este, além de servir como proteção, serviria como 
impedimento a livre circulação dos (as) alunos (as). O muro configuraria, 
simbólica e materialmente, a delimitação de um espaço próprio, apartado da 
rua e que se auto instrui como significativo [...] (FARIA FILHO, 1998, p. 6). 

 

Além da construção dos muros, houve também a preocupação em 

construir os pátios escolares estas construções de pátios serviam como um espaço 

de transição que proporcionavam aos alunos a saírem da rua oferecendo mais 

segurança e também evitavam que os alunos entrassem em sala no mesmo ritmo 

que vinham da rua. 

 

A estrutura espacial dos grupos escolares, da qual a existência do muro e 
do pátio escolar é apenas um dos elementos, não possibilita apenas numa 
separação simbólica e material da escola com a rua e com a casa e, nesse 
sentido, um passo na construção da escola como instituição específica. 
(FARIA FILHO, 1998, p. 6). 

 

A ordem escolar vai ser muito difundida a partir do uso dos pátios 

escolares, pois para entrar nas salas a presenças das filas possuíam importante 

papel de imposição de uma postura espaço-corporal necessárias à ordem escolar, 

as filas foram importantes pelo fato de que os alunos tinham que possuir uma ordem, 

uma fórmula para que todos adentrassem as salas de forma rápida e ordenada, as 

filas eram organizadas de forma crescente e a entrada era de um a um, com isso, os 

alunos tinham que de forma intrínseca o aprendizado de esperar a sua vez.  

Viñao Frago e Escolano (2001, p. 91) ainda sobre a construção, 

presença dos muros no âmbito escolar relata que: 
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[...] a arquitetura escolar combinou a clausura ou encerramento com a 
acentuada ostentação de um edifício solido cujas paredes constituíam a 
fronteira com o exterior ou que se achava separado desse exterior por uma 
zona mais ou menos ampla do campo escolar e um muro ou grade que 
assinalava os limites do espaço escolar [...]. 

 

Ainda nas ideias de Viñao Frago e Escolano (2001), nos edifícios 

escolares há uma um jogo de relação entre o interno e externo, o aberto e o 

fechado, de certa forma dois modelos simplificados de construções escolares. O 

primeiro em forma de “U”, no qual se predominava a fachada, o espetacular e a 

ostentação, buscando impressionar os que o contemplam e ocultar o seu interior, o 

segundo modelo seria em forma de “U” invertido no qual chega-se através do pátio 

ou jardim que tem por objetivo acolher e proteger seus visitantes e frequentadores, 

os recebendo através de uma simbologia como se fossem braços, no sentido de 

acolhimento. 

O espaço escolar não é uma dimensão neutra de ensino, o espaço 

possui um discurso filosófico, político, pedagógico onde passa a instituir em sua 

materialidade um conjunto de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância.  

 

Os espaços educativos, como lugares que abrigam a liturgia acadêmica, 
estão dotados de significados e transmitem uma importante quantidade de 
estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao mesmo 
tempo em que impõem suas leis como organizações disciplinares. (VIÑAO 
FRAGO; ESCOLANO, 2001, p. 27). 

 

Há uma espacialização disciplinar na Arquitetura Escolar, que se 

pode observar através da separação das salas de aula, por graus, sexos, 

características dos alunos, na disposição das carteiras com corredores, ou seja, 

coisas que facilitam a rotina das tarefas e a economia do tempo. 

Com relação ao tempo um símbolo muito importante é introduzido 

nos espaços escolares, o relógio, que é um dos objetos que vai fazer parte da 

sociedade moderna, segundo Vinão Frago e Escolano (2001), é ele que marca o 

ritmo de ação, mede os rituais e ordena os ciclos de existências.  

O relógio facilitou a organização do tempo, das atividades humanas, 

ou seja, a própria organização social. Todos os edifícios públicos da comunicação 

vão incorporar na sua arquitetura os relógios, sendo eles bem visíveis na 

composição externa dos prédios. 
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Todos os edifícios emblemáticos da comunidade (a igreja, a prefeitura, a 
escola...) incorporaram o relógio como um elemento bem visível nas torres, 
frontispícios ou qualquer outra zona destacada de sua fachada exterior. 
(VIÑAO FRAGO; ESCOLANO, 2001, p. 43). 

 

Os relógios no espaço escolar vão possuir algumas características 

marcantes presentes até os dias atuais no âmbito das escolas, como cita Viñao 

Frago e Escolano (2001, p. 44). 

 

[...] o relógio incorporado ao edifício-escola é um organizador na vida da 
comunidade e também da vida da infância. Ele marca as horas de entrada 
na escola e de saída dela, os tempos de recreio e todos os momentos da 
vida da instituição [...]  

 

Finalizando a discussão sobre os Grupos Escolares e arquitetura 

escolar, é importante destacar que esse novo modelo educacional que teve início no 

estado de São Paulo, foi visto pelos inspetores do ensino como um modelo Segundo 

Faria Filho (2000) apud Saviani (2006) deslumbrante, um espetáculo de ordem, 

civismo, disciplina, seriedade e competência, que serviu como modelo para muitos 

outros estados brasileiros. 

Contudo acredito ser importante o estudo e pesquisa na área da 

História da Educação, pois a área constitui uma abordagem de fenômenos 

educativos sendo representa discursivamente ajudando a visualizar os elementos 

presentes e permanentes na dimensão histórica escolar, e especificamente na 

Arquitetura Escolar, pois ela não é neutra e sim carregada de símbolos, valores, 

cultura que permanecem no tempo e no espaço e, portanto, elemento constituinte da 

Cultura Escolar.  

É nesse ritmo que o trabalha permanece, com as discussões sobre 

Cultura e Arquitetura, especificamente a do Colégio Estadual Marcelino 

Champagnat. 

 

2.1.1 Importância da Arquitetura para Cultura Escolar 

 

O estudo e a compreensão sobre o tema cultura escolar permite 

tornar mais propício o entendimento de alguns aspectos sobre Arquitetura Escolar, 

pois eles estão intrinsecamente ligados. 
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Julia (2001) pode se define a Cultura Escolar como um conjunto de 

normas, condutas, valores, um conjunto de práticas. Para as análises e estudos 

feitos acerca sobre Cultura Escolar são necessários alguns pontos primordiais  

 

[...] cultura escolar não pode ser efetuada sem a análise precisa das 
relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua 
história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura 
religiosa, cultura política ou cultura popular. (JULIA, 2001, p. 10). 

 

É por meio da Cultura Escolar que se define o que é ensinado, o que 

é inculcado, sendo eles diferentes conforme o tempo e o espaço dentro da história 

das instituições escolares, resaltando que a Cultura Escolar interfere também nas 

construções dos prédios escolares, por esse motivo defendo que esses dois 

aspectos estão interligados. Eles vão nortear o modelo de construção, de prédio, de 

arquitetura, segundo a cultura vigente. 

Mais do que um simples elemento arquitetônico, a Arquitetura 

Escolar propõe um discurso pedagógico, por onde entrar, por onde sair, lugar de 

comer, lugar de laser, vigilância, compõe um conjunto de signos e significados. 

  

[...] a arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma 
espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, 
como ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial 
e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 
culturais e também ideológicos. (VIÑAO FRAGO; ESCOLANO, 2001, p. 26).   

 

Viñao Frago e Escolano (2001) defendem a ideia que a Arquitetura 

Escolar além de possuir aspectos culturais também possui aspectos pedagógicos, 

aspectos esses que tem papel de simbolização de desempenho na vida social. Esse 

discurso pedagógico denominado pelo autor de Gramática Escolar e, portanto é 

parte constituinte da Cultura Escolar. 
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3 HISTÓRIA DAS PRIMEIRAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DE LONDRINA  

 

A cidade de Londrina é conhecida como um lugar onde habitaram 

desde o início diversas etnias, por exemplo, espanhóis, italianos, alemães, 

japoneses, ucranianos e poloneses. Segundo Boni (2009) havia uma estimativa de 

mais de trinta etnias habitando Londrina entre 1930 e 1935, povos com hábitos e 

culturas diferentes, porém com uma preocupação em comum, a educação de seus 

filhos. 

Segundo Boni (2004) a primeira escola de Londrina foi à escola 

Alemã do Heimtal, fundada em 26 de julho de 1931, “[...] cujo ensino, ministrado pelo 

professor Richard Blumberg, era em língua Alemã [...]” (BONI, 2004, p.  187), a 

segunda escola foi a Escola Japonesa, fundada em primeiro de julho de 1933, o 

ensino era ministrado em língua japonesa. 

Em 1936 foi fundado o instituto Mãe de Deus, de início sua 

instalação aconteceu na Rua Minas Gerais, onde hoje fica o Palácio do Comércio, 

porém com a grande demanda foi preciso construir um prédio maior. 

 

Em 1935, as freiras do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt 
se fixaram em Jacarezinho e em 1936 vieram para Londrina. Elas fundaram 
o Instituto Mãe de Deus, onde hoje fica o Palácio do Comércio [...]. (BONI, 
2009, p. 40). 

 

Em 14 de julho de 1937 foi inaugurado o primeiro Grupo Escolar de 

Londrina, segundo Boni (2009) por alguns fatores que estavam indignando os 

moradores de Londrina. 

 

A falta de escolas em Londrina estava se tornando insustentável para as 
autoridades, tamanha a pressão da população que, já contribuinte com 
impostos, reivindicava educação para seus filhos, pois, ate então, o que 
existia era pouco e paliativo. (2004, p. 194)  

 

Londrina estava passando por um momento de forte crescimento 

populacional, Serviço de Estatísticas da Prefeitura de Londrina, constatou no ano de 

1937, 3.609 crianças ate 12 anos. O que demonstrava uma taxa de natalidade que 

crescia em ritmo acelerado, com isso uma grande procura pelas escolas e a pouca 

oferta acabou ocasionando um problema educacional. 
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[...] falta de escolas e professores – ganhou magnitude e se tornou um dos 
principais (senão o principal) assuntos nas casas e ruas da cidade. Em 
pouco tempo, o problema ficou insuportável e passou a ser prioridade para 
a administração pública. Mesmo considerando a tradição em educação dos 
brasileiros e menor ainda a de brasileiros que estavam apostando suas 
fichas num lugar distante, perdido no meio da mata [...]. (BONI, 2004. p. 
198). 

 

Hoje conhecido como Colégio Estadual Hugo Simas, o Grupo 

Escolar de Londrina foi fundado para atender essa demanda londrinense, porém 

com o passar dos anos o Colégio passou por diversas reformas e ampliações devido 

à demanda que só crescia. 

Segundo Macarini (2004) o Grupo Escolar de Londrina foi à primeira 

escola estadual da cidade de Londrina, “era a primeira e única escola pública de 

Londrina” (MACARINI, 2004, p. 282). 

Para finalizar será elencada a criação do Ginásio Estadual de 

Londrina segundo Cesar (1976) pelo decreto número 336, de maio de 1945, mais 

conhecido hoje como Colégio Estadual Vicente Rijo, de início ele se instalou no 

prédio do então Grupo Escolar Ministro Oswaldo Aranha, no dia 1 de abril de 1946. 

No ano de 1959 mudou-se para prédio próprio, onde esta funcionando ate hoje 

deixando o prédio vago, o Colégio Estadual Marcelino Champagnat ganha o prédio 

para continuar com suas atividades, colégio que até então não possuía prédio 

próprio. Ele estava realizando suas atividades em dois colégios particulares 

emprestados. Assunto este que continuo no próximo capítulo com mais detalhes. 

 

3.1 HISTÓRIA DO COLÉGIO ESTADUAL MARCELINO CHAMPAGNAT 

 

O Colégio Estadual Marcelino Champagnat foi criado para atender 

uma grande demanda dentro da cidade de Londrina, que estavam em busca por 

vagas nas escolas públicas, porém de início o Colégio ainda não possuía instalação 

própria e nem prédio próprio. (PARANÁ, 2012). 

Seu funcionamento inicial aconteceu em duas escolas privadas 

emprestadas para que o Colégio pudesse atender as suas necessidades inicias, 

uma parte funcionava no Colégio Marista e a outra no Colégio La Salle, hoje 

conhecido como Colégio Canadá. (PARANÁ, 2012). 
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O Colégio Champagnat usufruiu por mais de dois anos os espaços 

emprestados. Em 1969 o Colégio Estadual Vicente Rijo mudou para instalações 

maiores, na Av. Juscelino Kubitscheck, 2372, desocupando assim o prédio situado 

na Rua São Salvador, 988. Com a desocupação o governo transferiu o Colégio 

Champagnat para este local. (PARANÁ, 2012). 

O sistema escolar do Estado do Paraná passou por diversas 

mudanças entre 1969-1973. Com a criação dos “complexos escolares” reunindo 

“unidades integradas”, ou seja, as escolas de pequeno porte em torno das de maior 

porte, em 1973 o Colégio Champagnat se constitui como um Complexo Escolar 

agrupando 12 unidades escolares, passando a ser o maior colégio do Paraná, tendo 

em média doze mil alunos matriculados. (PARANÁ, 2012). 

Segue a relação dos colégios que se agruparam: Grupo Escolar 

Tiradentes, Grupo Escolar Sagrada Família, Grupo Escolar Benjamin Constant, 

Grupo Escolar Nilo Peçanha, Grupo Escolar Mercedes Madureira, Grupo Escolar 

Maria Carmelita Vilela de Magalhães, Escola Municipal Jardim do Sol, Escola 

Municipal América Sabino Coimbra, Escola Municipal Leonor Maestro de Held, 

Escola Municipal José Garcia Villar, Escola Municipal Leônidas Sobrinho Porto, 

Grupo Escolar Rui Barbosa. (PARANÁ, 2012). 

O Colégio Estadual Marcelino Champagnat recebe esse nome, pois 

o Secretário de Estado da Educação, Carlos Albert Moro, ex-aluno do Colégio 

Marista Santa Maria em Curitiba, decidiu homenagear os Irmãos Maristas, dando o 

nome do fundador de sua congregação ao novo colégio. Essa homenagem foi uma 

forma de agradecimento por parte do Estado e pela comunidade londrinense aos 

Irmãos Maristas por terem emprestados suas instalações particulares para que 

houvesse o funcionamento do Colégio Champagnat. (PARANÁ, 2012). 

Atualmente o Colégio atende em três períodos, matutino; vespertino 

e noturno, com ensino fundamental, médio e Centro de Línguas Estrangeiras e 

Moderna (CELEM), possuindo em média 2600 alunos. (PARANÁ, 2012). 

 

3.1.1 Aspectos Específicos da Arquitetura do Colégio Estadual Marcelino 

Champagnat 
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O prédio onde hoje é instalado o Colégio Estadual Marcelino 

Champagnat, foi construído para atender o Grupo Escolar Oswaldo Aranha, porém 

esse primeiro objetivo não foi oficializado, por esse motivo o prédio recebe o nome 

“Ministro Oswaldo Aranha”. (PARANÁ, 2012). 

No dia 1 de abril de 1947 com a construção pronta, sua inauguração 

se deu com a instalação simultânea de dois colégios, o Colégio Estadual Vicente 

Rijo e o Instituto de Educação de Londrina (IEL) que eram denominados como 

Ginásio Estadual de Londrina e Escola de Professores de Londrina, 

respectivamente. 

O prédio possui características bem marcantes desde sua criação, 

pois mesmo com a reforma do prédio na década de 70, houve uma preocupação em 

preservar suas origens. Na época em que o prédio foi construído havia uma 

preocupação com o modernismo, onde a educação é vista como um caminho para o 

desenvolvimento no estado do Paraná, especificamente na cidade de Londrina, 

onde no final dos anos de 1940 e ao longo da década de 1950, estava se passando 

por um importante momento de crescimento econômico devido à cultura cafeeira. 

(SILVA, 2012 b) 

Silva (2012 b) nos impulsiona a pensar na questão de que se a 

cidade de Londrina estava passando por um momento de modernização, 

crescimento econômico, por que então que na construção do prédio do Colégio 

Champagnat foi utilizado o estilo neocolonial? 

Sabendo que o Colégio Hugo Simas foi construído em estilo Art 

Déco em 1937, alguns anos antes da construção do prédio do Colégio Champagnat, 

estilo esse que foi criado na Europa no período entre guerras com a tentativa de 

demonstrar e manifestar o movimento moderno possuindo influências do cubismo, 

da arte egípcia e à valorização do maquinário moderno. (CASTELNOU, 2006) 

O estilo Art Déco é caracterizado por possuir padrões geométricos 

simples, extremidades angulosas e cores brilhantes, no Brasil as influências desse 

estilo na arquitetura aconteceu a partir dos anos 30 e 40. Na Era Vargas muitos 

prédios escolares receberam esse estilo. 

 

O estilo Art Déco no Brasil caracterizava-se, basicamente, pelos ornatos em 
alvenaria revestida por argamassa, geralmente pó-de-pedra, e os detalhes 
mais elaborados em estuque, linhas de força, escalonamentos e tantos 



26 

 

outros motivos de pequena escala que se somavam ou se justapunham aos 
corpos geométricos da fachada. (CASTELNOU, 2006, p. 59). 

 

O que torna curioso e instigante é pensar o motivo pelo qual o 

Colégio Champagnat escolhe o estilo neoclássico na construção de seu edifício em 

um momento em que o estilo predominante era o Art Déco.   

 

De modo geral, a década de 40 foi marcada pelo aumento do número de 
construções em alvenaria na cidade, principalmente substituindo as antigas 
obras em madeira e dotando Londrina de uma arquitetura de bases 
racionalizadas e referências Art Déco. (CASTELNOU, 2006, p. 69)  

 

É possível começar a compreender a escolha do estilo neocolonial 

pelo fato de ser à primeira tentativa de se obter uma arquitetura nacional, segundo 

Silva: 

 

O neocolonial adotou elementos da arquitetura barroca, numa mistura de 
influências portuguesas e brasileiras da época colonial. Frontões curvos, 
janelas com requadros, entradas imponentes, treliças, balcões, pináculos, 
janelas em arco batido, entre outros. (2012 b, p. 11). 

 

A escolha do estilo neocolonial na construção do prédio do Colégio 

Champagnat e em outras escolas públicas no estado do Paraná, aconteceu porque 

no período da construção do prédio o país estava passando pelo período Pós-

Vargas, o que colaborou bastante na escolha do estilo do prédio, pois havia um 

desejo de se romper o estilo Art Déco, estilo esse muito preferido nos anos Vargas 

nas construções. 

 

[...] a adoção do estilo neocolonial nas escolas públicas do Paraná no 
período pós-Vargas não significava uma volta ao passado, mas a tentativa 
de adotar uma arquitetura que ao mesmo tempo absorva a modernidade 
pedagógica e construa a identidade nacional; simultânea rompendo com o 
Art Déco dominante no período Vargas. (SILVA, 2012 b, p.11) 

 

Outra influência de estilo arquitetônico presentes no Colégio 

Champagnat esta relacionada à arquitetura religiosa, pois sua fachada lembra 

algumas igrejas ou conventos, possui pátio interno com galerias superpostas o que 

retrata os antigos colégios Jesuítas, a presença da torre também é elemento da 

influência das construções religiosas, o que se refere ao poder e domínio, realçado 



27 

 

pela presença do relógio, o que garantia a ordem e a disciplina tão necessárias ao 

progresso que estava se constituindo. 

 

Figura 1 – Frente do Colégio Estadual Marcelino Champagnat.  

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

Pode se notar na figura abaixo que na época de sua construção o 

Colégio ficava isolado “[...] o que lhe garantia uma aparência de retiro religioso ainda 

maior” (SILVA, 2012 b, p.14). 

 

Figura 2 – Prédio do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, Pe. Carlos Weiss 

 

A planta do Colégio Champagnat possui um formato de “U”, porém a 

“perna” direita é menor que a esquerda, não é um edifício simétrico pode se notar 

essa característica na figura abaixo. 
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Figura 3 – Planta baixa da reforma do térreo do prédio central Colégio Estadual 

Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

 

Figura 4 – Planta baixa da reforma da área superior do prédio central Colégio 

Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

Segundo Rocha Neto (2006) na “perna” esquerda do prédio antes da 

reforma, estava a secretaria, sala dos professores, salão de festas, contendo um 

palco e no final do corredor a cantina. Na área frontal do prédio havia algumas salas 

de aula e outras destinadas à área da administração, e na outra “perna” do “U”, o 

lado direito, tanto na parte superior quanto a inferior estavam as demais salas de 

aula, na parte superior existe um parapeito, que antes era em madeira, numa 

extensão linear, e hoje o parapeito é de ferro, foi preciso fazer a troca devido à 
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chuva e sol que é atingem essa região, porém o modelo continuou o mesmo, na 

figura abaixo é possível notar a troca devido à marca de cimento nas colunas. 

 

Figura 5 – Parapeito da parte superior da “perna” diretita do prédio do Colégio 

Estadual Marcelino Champagnat.  

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

Como já foi discutido no capitulo anterior após a República começa a 

se pensar em prédios próprios para educação, prédios que são carregados de 

símbolos e valores, ou seja, que não são neutros. É nessa concepção que o Colégio 

Champagnat é construído, com a intenção de garantir o seu bom uso na educação e 

também para demonstrar o poder e a importância da educação e do Estado. 

(SAVIANI, 2006). 

As janelas de modo geral são de grande porte, com vidraças no 

estilo granito, com pequenos relevos que acaba diminuindo a passagem de luz, 

porém possuem cores claras e uma grande quantidade de janelas por todo o prédio, 

com bordas pintadas de branco, o que remete a questão do higienismo tão 

presentes nas construções após República. (SILVA, 2012 a). 
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Figura 6 – Janela da parte interna do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

O prédio externo possui cor ocre desde sua construção, o que 

modificou segundo Silva (2012 a) foi à textura das paredes externas do prédio, feita 

na reforma com a textura grafiato. A escolha da cor ocre foi feita devido à cor do solo 

da nossa região, terra rocha, para não se sujar tanto as paredes. As paredes 

internas tem cor de bege claro, com placas de madeira marrom fixadas nas paredes 

na altura da mão nas salas de aula e em algumas partes no restante do prédio, uma 

estratégia de manter as paredes limpas e protegê-las do contato com as carteiras. 

 

Figura 7 – Parte interna, sala de aula. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

As portas das salas de aula, da diretoria, sala dos professores, 

banheiros, possuem tamanho padrão, com as bordas pintadas de marrom, as portas 

frontais, laterais e do salão nobre, são maiores fixadas com portas duplas pintadas 
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de branco, aspectos que também não sofreram mudanças após a reforma, 

permaneceram os mesmos. 

 

Figura 8 – Porta sala de aula Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

Figura 9 – Porta da entrada lateral do prédio central do Colégio Estadual Marcelino 

Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

A fonte de água que há na parte externa frontal do prédio central do 

Colégio Champagnat não é mais a original, segundo Silva (2012 a, p. 1): 

 

Ela foi demolida na época do prefeito Dalto Paranaguá e foi reconstituída na 
reforma de 2000, baseada em um projeto realizado pela IPPUL em cima de 
fotos que foram resgatadas da época na cidade de Assis, que normalmente 
os fotógrafos de lá que faziam as fotos de Londrina. 
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Através das fotos foi possível construir novamente a fonte dentro de 

medidas e padrões específicos pelo Arquiteto, Antoni Scarante, pois este é um 

arquiteto que trabalha especificamente com reconstruções de prédios históricos, 

segundo Silva (2012 a) a fonte era profunda e era usada pelas pessoas para beber 

água e também servia como cocho para os cavalos dos alunos que vinham estudar 

à cavalo, ela sempre estava cheia de água, mas depois que ela foi reconstruída no 

ano de 2000, a fonte não mais funcionou, ela “hoje é um espelho somente” (SILVA, 

2012 a, p. 2), na figura é possível observar essas mudanças. 

 

Figura 10 – Fonte do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

Os muros do Colégio Champagnat nem sempre existiram, de início o 

prédio era cercado com cercas de madeira e depois foi construído o muro 

pavimentado em “forma de meia lua cada sessão” (SILVA, 2012 a, p. 1), o Arquiteto 

Antoni Scarante, quis fazer uma simbologia na construção dos muros, relacionando-

os com a história de Londrina, onde os pilares da região frontal do Colégio foram 

construídos imitando os pilares da Colonização Inglesa, que foram os dois primeiros 

pilares construídos na cidade de Jataizinho. 
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Figura 11 – Área frontal, lado externo do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

E o arco central da região frontal do Colégio Champagnat, foi 

construído como forma de simbolizar a nossa economia cafeeira, a amêndoa do 

café. 

 

Figura 12 – Região frontal externa do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

Quando o prédio foi construído os pisos “eram de cerâmica comum, 

como se fosse aquele chapadão de vermelhão” (SILVA, 2012 a, p. 2), na reforma ele 

foi trocado por pisos frios. Outro aspecto que mudou foram os banheiros, pois estes 

foram mudaram de lugar, antes eles eram na “perna esquerda” do “U”, agora eles 

estão na região frontal do prédio central, e também devido a demanda foi necessário 
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construir outros banheiros nos anexo que foram construídos no decorrer do tempo, 

ao lado do prédio central. 

O prédio central do Colégio Champagnat, possui um porão que esta 

abaixo da torre do relógio, hoje ele já não é mais usado, porém ele esta 

pavimentado segundo Silva (2012 a) e antes ele era usado como uma cisterna de 

água. 

A sacada na frente do prédio central era utilizada para cantar o hino 

nacional e também conversar com alunos que se posicionavam em fila no pátio 

abaixo da sacada em posição de respeito, ordem e submissão, de acordo com os 

ideais republicanos presentes nos Grupos Escolares desde o início conforme já 

discuti no primeiro capítulo. 

E por fim, o maior destaque de toda a construção do prédio do 

Colégio Champagnat, o relógio, que hoje já não possui mais o mesmo mecanismo, 

somente os ponteiros e o mostrador que são os mesmo, pois não se teve cuidado 

em preservar o mecanismo e ele acabou se perdendo na cidade, segundo Silva 

(2012) houve uma busca para resgatá-lo, mas não foi possível. 

Hoje o relógio possui uma alta tecnologia, uma empresa portuguesa 

chamada Maestro doou uma máquina nova para o relógio. 

 

Ele é um relógio que tem capacidade de tocar cantos através de uma 
coluna de sinos, abre porta, fecha porta possui sistema eletrônico, ar 
condicionado, aciona o sistema elétrico da escola e também é ligado via 
internet, por exemplo, daqui nos poderíamos tocar o carrilhão de sinos da 
catedral de acordo com cada dia, cada santo [...] (SILVA, 2012 a, p. 4). 

 

Esse modelo de relógio torre só existe no Colégio Champagnat, na 

Catedral da Sé em São Paulo, na Catedral Metropolitana de Curitiba e na Estação 

de Trem no Rio de Janeiro, o preço estimado dessa máquina segundo Silva (2012 a) 

é de U$19.000,00. Todas essas modificações e reformas do prédio foram bancadas 

através de um convênio com o Banco Mundial. 
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Figura 13 – Torre frontal do prédio Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora em 05/09/2012. 

 

No ano de 2000 se iniciou o processo de tombamento histórico do 

prédio, mas somente esse ano, 2012, que o Colégio Champagnat foi tombado como 

patrimônio histórico pelo secretário de Educação do Estado do Paraná Flávio Arns, 

agora o prédio passa a receber recursos para reforma da secretaria de cultura do 

estado do Paraná, e provavelmente o Colégio passará por novas reformas até o ano 

de 2014. (SILVA, 2012 a). 

Este trabalho aponta apenas alguns detalhes do Colégio Estadual 

Marcelino Champagnat que ao longo da sua história estabelece relações intrínsecas 

entre os aspectos pedagógicos e arquitetônicos nos levando a entender como a 

Arquitetura Escolar e a História da educação são relevantes para uma análise do 

processo pedagógico. 
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CONCLUSÃO 

 

No início de minha pesquisa carregava apenas o deslumbre pelo 

Colégio Champagnat da infância e juventude, e a vontade de saber mais sobre o 

assunto, com as pesquisas e todo o processo que foi preciso para a conclusão do 

presente trabalho, descobri que a Arquitetura Escolar é algo muito interessante de 

ser estudado, pois as paredes, as janelas, as portas, a arquitetura de modo geral, é 

composta por símbolos e valores, políticos, econômicos entre muitos outros que 

norteiam o espaço escolar. 

Depois de uma retomada e apontamentos sobre como aconteceu a 

implantação do ensino público no Brasil e o inicio dos Grupos Escolares, a 

Arquitetura Escolar começa a ganhar valor e importância por parte do Estado e vista 

também como forma e meio de propagar, pensamentos, valores e condutas  de um 

determinando sistema de Governo, no caso do início das construções de prédios 

escolares, o da República. 

 As construções dos prédios escolares começam a ser pensadas de 

forma estética, usual e pedagogica, sendo elas totalmente diferentes do que já se 

havia na aréa da educação, pois não existia uma preocupação com os lugares, 

ordem e disciplina para se ensinar, era utilizado uma sala para educar crianças de 

vários nivéis de ensino, não havia uma seriação, não tinha professor suficiente para 

trabalhar, a educaçao de modo geral estava sendo ministrada de forma bem 

precaria. 

 Com a vinda da República, no final do século XIX, início do século 

XX a educação passa por diversas mudanças, uma delas é a preocupação nas 

construções de prédios escolares sendo um marco na História da Educação, pois a 

educação passa a ser vista de outra maneira e recebe outros valores e deveres, a 

ela cabe generalizar a leitura e a escrita, a inculcar valores e condutas dos 

pensamentos e crensas republicanas, passa a ser vista como meio de se alcançar 

progresso. 

 As novas escolas pós República vão transmitir em suas edificações 

o poder do Estado, e a modernidade do novo sistema de governo, construindo 

prédios que iriam impressionar a população, sendo eles verdadeiros momumentos, 

ou nas palavras de Rosa Fátima de Souza “Templos de Civilização” . Forma esta de 
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demonstrar à população o momento de progresso que o país estava vivendo. 

 Não há como deixar de comentar a oportunidade de emancipação 

financeira que aconteceu a partir dessa nova organização de ensino para as 

mulheres, mesmo tendo sido de forma bem devagar e desvalorizada, pois a mulher 

entra no magistério nesse périodo que o Brasil estava passando, mas ainda 

possuindo os cargos em que os homens as permitia, devido ao medo que tinham de 

perder o controle e a posse das melhores profissões, e também devido ao universo 

predominante do sexo masculino.  

 Outro aspecto de relevância nesse trabalho é perceber como a 

Arquitetura Escolar pode ser vista como fonte, pesquisa e ensino à História da 

Educação , pois grande parte dos aspectos são também aspectos pedagogicos e 

por consequência históricos, uma vez que a Arquitetura Escolar revela aspectos de 

um tempo e espaço criando um jogo discursivo, contudo ao contrário de outros 

discursos os discursos arquitetônicos são longivoos. 

  E o mais interessante de todos esses discursos é perceber como os 

prédios escolares transmitem muitos fatores de geração a geração, de tempos a 

tempos, fatores esses fixos no espaço crenças, como ideais, valores, condutas, mas 

o que sempre permanece de forma quase que total é a Arquitetura escolar.   
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APÊNDICE A 

Entrevista com Claudecir Almeida da Silva no Colégio Estadual Marcelino 

Champagnat 

 

Entrevista realizada dia 28/09/2012. 

 

Qual é o seu nome, a sua formação e a sua atuação no colégio?  

Meu Nome é Claudecir Almeida da Silva, sou Diretor do Colégio Estadual Marcelino 

Champagnat alguns chamam de “Champagnat” que a forma mais correta, puxada 

para o francês, e a minha formação é a ciências Biológicas.  

 

Quais foram às mudanças que ocorreram no Prédio e o que permaneceu? 

Na Estrutura física do prédio foi conservada a arquitetura quase total, fizemos 

algumas intervenções na parte interna somente, na parte externa é preservada como 

na época, janelas de madeira e vidros no estilo que eles estão hoje. A Fonte do 

colégio também foi destaque na parte externa, porém ela foi demolida na época do 

prefeito Dalto Paranaguá e foi reconstituída na reforma no ano de 2000, baseada em 

um projeto realizado pela IPPUL em cima de fotos que foram resgatas da época, na 

cidade de Assis, que normalmente os fotógrafos de lá que faziam as fotos de 

Londrina.  

 

Então essa fonte não é a mesma?  

Essa fonte foi Reproduzida Novamente dentro de medidas e padrões especifico pelo 

Arquiteto Curitibano Antoni Scarante, ele é muito bom em restaurações de Prédios 

Históricos, é o que ele faz na cidade de Curitiba. Uma interferência que teve também 

foi na frente da Escola que começou sem muro e depois foi construído um muro em 

forma de meia lua cada sessão, e ele quis dar um diferencial para a nossa região 

baseado na história de Londrina, então ele fez os pilares imitando os pilares da 

colonização Inglesa que foi os dois primeiros pilares que foram construídos na 

Cidade de Jataizinho da parte do rio do nosso lado simbolizando a vinda para 

londrina, então na saída de Jataizinho tinha dois pilares semelhantes ao que nós 

temos aqui na frente reproduzindo em uns, oito, dez pilares, e o arco central ficou 

como imitação da amêndoa catuaí do café, simbolizando a nossa economia, ele quis 
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dar esse ar da arquitetura Inglesa que era os pilares frontais mais a amêndoa do 

café simbolizando a nossa economia, apesar do nosso prédio ter um estilo Lusitano 

Português. Nós também fizemos uma interferência interna na troca de pisos aonde 

os pisos eram de cerâmica comum como se fosse aquele chapadão em vermelhão e 

também fizemos interferência no pátio interno, aonde hoje é um jardim era uma 

quadra, são as únicas modificações que nós fizemos. A altura do pé direito do prédio 

não foi alterado só houve os rebaixamentos dos gessos pra deixar o ambiente mais 

livre de fiação, essas coisa que passa por dentro do gesso, e são as únicas 

alterações que tiveram. Então o Prédio era somente isso daí, tinha que ter os 

banheiros, as salas de aula, tinha que ter a parte de administrativa e também a 

cantina. A cantina era aonde hoje é a sala da banda, então aquele corredor lateral 

que agente tem ali, o camarim, não existia na verdade e no final do corredor era a 

cantina e atrás do salão nobre é onde ficavam os banheiros, então foi o que 

modificou. 

 

A cor do prédio permaneceu a mesma? 

Como na época a tinta era uma coisa nobre a única pintura que se tinha na época 

era a cor Ocre, que era tipo aquelas bisnaga xadrez que as pessoas colocavam na 

lata e sai pintando, era a única pintura que tinha na época. Ai veio o flamingo de hoje 

que é pra uma questão do nosso próprio solo pra não sujar tanto, e foi feito grafiato, 

de um lado ficou bonito do outro lado ficou crônico para nós, principalmente na 

lateral, porque o grafiato ele tem a propriedade de segurar água e como a 

construção na época eles carregavam muito no cal, qualquer água acumulada que a 

parede absorvia ela estufa e abre os buracos  em virtude da grande quantidade de 

cal. 

 

A Biblioteca já existia? 

Tudo era nesse prédio. Os prédios anexos não existiam, nós só tínhamos uma 

quadra interna, uma grande área livre que foi retirada o mato, a fonte que tinha uma 

profundidade que se pode notar que hoje é um espelho, mas na época ela era 

profunda aonde as pessoas até bebiam água, mas a principio era cocho para os 

meninos que viam estudar a cavalo então se aproveitava ela, pois ela sempre estava 
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sempre cheia de água, os cavalos viam e bebiam água e retornavam para suas 

casas, era um meio de transporte na época. 

. 

Aqui na frente era tudo terra ainda ou já existia parte cimentada? 

Era tudo terra, o que se vê hoje, como o concreto, a própria jardinagem que agente 

tem aqui na frente e como eu falei a do centro do prédio também são interferências.  

 

E essa reforma foi feita toda de uma vez, os muros, os dois prédios que agora 

existem ao lado do prédio Central? 

Não, na década de 70 não dava mais para ficar só com o prédio central, então foi 

criado o primeiro prédio em anexo, que foi um do lado da cantina, onde ali também 

tinha dois prédios em madeira o famoso Galinheiro e depois na década de 80 foi 

construído o prédio quatro, agente chama de tijolinho, essas novas construções 

foram feitas devida demanda por matricula, então os prédios em anexo também 

foram interferências. E no fundo seria o mais antigo, pois o prédio central foi 

inaugurado em 1945 e 1965 construiu o pavilhão anexo em alvenaria também no 

fundo aonde hoje é a quadra coberta, mas não era pra abrigar a própria escola era 

outra Escola, o Benjamim Constant, depois o Benjamim Constant saiu pra onde ela 

esta hoje e passou a ser do Champagnat aquele anexo e ai agente fez a demolição 

para fazer a quadra. Agente trabalhava com 42 turmas e reduzimos para 24 e hoje 

nós estamos com 19 que é o ideal. 

 

Existe porão na Escola? 

O único porão que tem, é na torre, nós temos um espaço abaixo da torre que é o 

porão, ele esta pavimentada uma parte e seria uma cisterna de água para época, 

hoje nós não usamos mais, porém ainda continua lá o poço. 

 

O Prédio é Tombado como Patrimônio Histórico? 

Ele teve em 2000, na época do governo Lener, arquiteto que ele era ele iniciou o 

processo de Tombamento como Patrimônio Público do Estado, e já decretou que o 

colégio se tratava de um prédio Histórico do Estado e já se faria reforma como 

prédio histórico, porém somente este ano foi conscientizado pelo nosso secretario 

Flávio Arns o Tombamento Histórico. Agora ele passa receber recursos para reforma 
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através da secretaria de cultura do estado, que é o que vai acontecer provavelmente 

no ano que vem e até em 2014 ele vai ser reformado novamente, onde será feita 

alguma recuperações, apesar das janelas estarem boas condições elas estão 

precisando de reparos na pintura, mas nada que vai modificar o prédio em si, pois 

até o relógio da época esta ai e ainda funciona.  

 

O relógio é o mesmo mecanismo?  

Os Ponteiros são os mesmo, mas não tiveram cuidado na época e removeu a 

maquina que era em forma de corda e pêndulos pra manutenção e se perdeu em 

algum lugar da cidade, nos tentamos resgatá-los mais não conseguimos mais pelo 

menos os ponteiros e o mostrador foi preservado. Ele ganhou um maquina de uma 

empresa portuguesa que se chamada Maestro, ele é um Relógio que tem 

capacidade de tocar cantos através de uma coluna de sinos, abre porta fecha porta, 

possui sistema eletrônico, ar-condicionado, aciona todo sistema elétrico da escola e 

também é ligado via internet, por exemplo, daqui nós poderíamos tocar o carrilhão 

de sinos da catedral de acordo com cada dia, cada santo, ele faz você ter esse 

sistema. E o Legal é que os Portugueses, o que foi uma surpresa para nós, que em 

termos de relógio torre ele tem a melhor tecnologia, esse relógio só existe aqui no 

Champagnat, na Catedral da Sé de São Paulo, na Catedral Metropolitana de 

Curitiba e na Estação de Trem no Rio De Janeiro, são os únicos lugares que tem 

essa maquina, e o preço dela é bem caro U$19.000,00. Isso tudo foi bancado pela 

reforma com um convenio com o banco mundial.  

 

E o Telhado as telhas foram transferida, colocadas novas, como feita com à questão 

do madeiramento? 

O Madeiramento continuou o mesmo, somente as telhas foram removidas e trocadas 

por telhas novas mais no mesmo padrão, telhas francesas. 

 

Porque hoje não se usa mais a sacada da frente do colégio? Pois analisando 

algumas fotos observei que antes era utilizada. 

É porque na verdade nosso projeto lá em cima é a sala do diretor geral, só que pra 

gente usar aquela sala agente fica isolado, pois a maioria das coisas, por ter os 

prédios anexos, agente acaba utilizando a parte de baixo para ter mais contato com 
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os alunos e os visitantes, então ficou mais para guardar arquivos administrativos, o 

relógio, sistema de segurança. 

 

A sacada era utilizada para falar com os alunos? 

Sim, para falar com os alunos, para cantar o hino nacional, ali também tinha os 

estandartes das bandeiras e a outra sacada era sala de pedagogos, o que veio tudo 

para baixo, mas como na época as turmas eram pequenas aqui inclusive onde nos 

estamos (sala atual do diretor) era sala de aula, então sala de diretor mesmo só 

tinha aquela, depois da reforma veio tudo para baixo.  
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ANEXO A 

Carta de cessão de direitos. 
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ANEXO B 

Fotos do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. 

 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, Pe. Carlos Weiss 

 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, Pe. Carlos Weiss 
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Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina, Pe. Carlos Weiss 
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