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A ESCOLA 
 

 

 

 

 

Apesar de ensino e aprendizagem em sala de aula ser o foco quando o assunto é 

escola, a relação da comunidade com as escolas vai muito além do ensino formal. 

Escola é ponto de encontro e referência social, que abriga reuniões da comunidade, 

festas, celebrações e eventos culturais variados, criando e ampliando os vínculos da 

comunidade com sua história e sua identidade. Participação política, direitos e 

conscientização social, além do contato com a arte e a cultura, são elementos de troca 

entre escola e comunidade, tornando essa Instituição elemento de relevância, em todos 

os sentidos. 

As áreas e edificações das escolas representam, portanto, a referência física e visível 

de uma instituição social fundamental, em que o povo educa a si mesmo, como afirmou 

Campos Salles, compondo o tema desta publicação sobre aspectos do patrimônio 

cultural de Campinas.  
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ESCOLAS e o  

CONDEPACC 
 

 

 

 

 

Há diversas escolas entre os bens reconhecidos como patrimônio cultural pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC), órgão 

responsável pela tutela do patrimônio cultural do município. Este reconhecimento 

acontece pelo tombamento, o instrumento jurídico que determina a preservação de 

bens entendidos como portadores de valores culturais Em Campinas, os primeiros 

colégios oficialmente reconhecidos como patrimônio foram o Colégio Culto à Ciência e 

o Colégio Técnico Bento Quirino, tombados em conjunto pela Resolução no.12 de 

primeiro de dezembro de 1992, revogada pela Resolução 136 de 13 de outubro de 

2015. 
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Figura 1. Colégio Culto à Ciência e Colégio Técnico Bento Quirino. 

Após o tombamento destes dois colégios, outras escolas foram reconhecidas como 

patrimônio. Dentre os exemplares protegidos há escolas dos diversos níveis, tanto 

públicas quanto privadas. A Creche Bento Quirino, a Escola Estadual de Primeiro Grau 

Francisco Glicério, o antigo Colégio Coração de Jesus, onde hoje funciona a ESAMC, 

a Escola Estadual Primeiro e Segundo Grau Carlos Gomes, o Liceu Salesiano Nossa 

Senhora Auxiliadora, o antigo Colégio Progresso Campineiro, são alguns exemplos das 

escolas tombadas como patrimônio cultural. 

No patrimônio representado pelas escolas, há sítios que, além de serem tombados pelo 

CONDEPACC, são protegidos por outros segmentos do governo, como é o caso do 

Colégio Técnico Culto à Ciência, das Ecolas Estaduais de Primeiro Grau Francisco 

Glicério e a Orosimbo Maia, do Colégio Carlos Gomes, que, também são tombados pelo 
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órgão estadual de preservação, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT). 

 

 

Figura 2.Escola Estadual Francisco Glicério. 
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A quantidade de escolas tombadas revela a importância social, cultural e histórica 

desse gênero de instituição, pois nelas a comunidade encontra elementos importantes 

da sua própria identidade. Além disso, os prédios construídos para abrigar escolas têm 

aspectos arquitetônicos específicos, por diversas razões, incluindo o perfil e quantidade 

do alunado que deveriam receber, as características do ensino programado para cada 

instituição e assim por diante. Estes condicionantes determinavam, por exemplo, a 

dimensão e a quantidade de salas de aula e pátios, a existência ou não de laboratórios 

e as exigências técnicas de cada um deles. Além disso, a dinâmica social forçava 

mudanças nas áreas e prédios escolares, como ampliação ou alteração de 

características. Desse modo, observar e conhecer edificações escolares ajuda a 

entender mudanças sociais, em dimensões mais amplas. 

Campinas tem um acervo arquitetônico escolar significativo. Alguns prédios escolares 

importantes, como o Colégio Cesário Motta, demolido na década de setenta do século 

passado, para dar lugar à Praça Imprensa Fluminense e às instalações do Centro de 

Convivência Cultural Carlos Gomes (Teatro de Arena), simplesmente desapareceram, 

mas outros estão protegidos por tombamento e permanecem como páginas de livros 

muito reveladoras para todos nós que nascemos, moramos, estudamos ou visitamos a 

cidade de Campinas 
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Três ESCOLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicação faz referência a três edifícios do patrimônio arquitetônico de Campinas, 

construídos em períodos distintos para abrigar instituições de ensino de diferentes 

perfis: uma instituição militar, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército de 

Campinas, uma de caráter social, a Creche Bento Quirino e uma das escolas mais 

conhecidas e tradicionais da cidade, a Escola Estadual Carlos Gomes, todas tombadas 

pelo CONDEPACC. 
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Figura 3. Escolas analisadas. 

Assim que um bem é indicado para integrar o acervo protegido é aberto um processo 

de tombamento. Integram este processo os documentos que sustentam o 

reconhecimento do bem como patrimônio cultural, como pareceres técnicos, cópias de 
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materiais relativos ao bem, como reportagens de jornal, trechos de livros, mapas, 

plantas e fotografias, incluindo, ainda, documentos relacionados à tramitação do 

processo. Também constam dos processos requerimentos, plantas e fotografias 

referentes a propostas de intervenção ocorridas após a Resolução de Tombamento. 

Dessa forma, todos os restauros e reformas em bens tombados são registrados. É 

importante saber que grande parte dos processos de tombamento está disponível 

para consulta pública na página Patrimônio Histórico e Cultural, da Secretaria de 

Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, constituindo uma rica fonte de 

pesquisa e conhecimento. 

Os processos de tombamento pesquisados para a elaboração desta publicação foram:  

  

 

Processo nº 09/91, referente à 

Creche Bento Quirino 
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 Processo nº 05/09, referente à Escola Preparatória 

de Cadetes do Exército de Campinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 03/97, referente à EEPSG 

Carlos Gomes.  
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Creche Bento Quirino 
Rua Cônego Cipião, 802 

Processo de Tombamento nº 09/91 
Resolução de Tombamento nº 16 de 03 de fevereiro de 1994 

 

 

Figura 4. Localização da Creche Bento Quirino. 
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Como uma das ações da Sociedade Feminina de Assistência à Infância nasceu a 

creche que ocupa a área lateral da Igreja de São Benedito, na confluência das ruas 

Luzitana, Cônego Cipião e Irmã Serafina, construção que, atualmente, integra o 

patrimônio arquitetônico e histórico de Campinas. 

Além da Creche, a Igreja de São Benedito, a Casa de Saúde de Campinas (antigo 

Circolo Italiano Unite), a Escola Estadual Francisco Glicério e as praças ao redor 

compõem um conjunto importante para a história da cidade, revelando aspectos e 

características de tempos passados. Um lugar muito agradável para passear e 

aprender. 

O local, além de caracterizado por belas arquiteturas, é marcado pelo som alegre de 

algazarra de crianças, uma parte vinda dos pátios de recreio da EEPG Francisco 

Glicério e outra das crianças da Creche. 

Atualmente, a Creche leva o nome de Bento Quirino (ver na edição sobre  Praças e 

Parques,  desta  série,  referências  sobre  essa  importante  personagem  da  história 

campineira),  mas  mantém  sua  função  original  de  abrigar  crianças  de  mães  que 

trabalham. 

Para conhecer a história da Creche é preciso voltar no tempo, a 1914, ano de fundação 

da Sociedade Feminina de Assistência à Infância pelo Bispo João Batista Correa Nery, 

destinada a prestar assistência às crianças de mães trabalhadoras (Processo nº09/91, 

folha 14). 
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Figura 5. Estatuto da Sociedade Feminina de Assistência à Infância. 
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Imediatamente após sua fundação, a Sociedade inicia sua luta contra a mortalidade 

infantil e a proteção das crianças, criando a Creche e a Gotta de Leite. A Creche acolhia 

crianças cujas mães trabalhavam o dia todo e a Gotta de Leite orientava as mães 

quanto aos cuidados higiênicos e estimulando o aleitamento materno, pois a falta de 

higiene e de leite era motivo de um número muito grande de óbitos infantis. As 

responsáveis pela Gotta de Leite também estimulavam as senhoras da sociedade 

campineira à doação de leite, pois as crianças da Creche estavam privadas do seio 

materno, uma vez que suas mães trabalhavam o dia todo. 

A Sociedade Feminina pedia contribuições em dinheiro para o custeio daquela obra de 

caridade e, motivada por esses apelos, a sociedade campineira mobilizou-se para 

arrecadar fundos e viabilizar o projeto de instalações próprias para a Creche. Bento 

Quirino doou 50 contos de réis para auxiliar a construção do prédio e outros notáveis 

da cidade fizeram o mesmo, como o Major Antônio Correa de Lemos. A Câmara 

Municipal doou o terreno ao lado da Igreja, que, anteriormente, abrigava o Cemitério 

dos Cativos, também chamado Cemitério dos Escravos. A inauguração da obra, que foi 

assinada pelo engenheiro Fortini, aconteceu em 1916. Nessa data, a Creche deixa suas 

instalações provisórias na Rua Luzitana. (Processo nº09/91, folha 14). 

Levando em conta o cemitério que existia no local, a forca que ficava nas imediações, 

bem como a Igreja São Benedito, seu largo e o monumento “Mãe Preta”, percebemos 

que, além dele falar muito a respeito da Creche e da Sociedade Feminina, essa área 

tem muito a dizer a respeito da história e da memória da escravidão em Campinas. 
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A arquitetura da Creche é mercada por 

características art nouveau, que podem 

ser notadas nos gradis de ferro, 

corrimãos abaulados e nos ornamentos 

presentes no revestimento da fachada, 

como linhas curvas decorativas e 

elementos florais. 

Em 1947, o prédio passa por grandes 

reformas, inauguradas com a presença 

do Bispo Diocesano Dom Paulo de 

Tarso Campos, que abençoa a sala dos 

brinquedos e demais instalações, 

marcando um “dia solene” na 

Instituição.  

Quase vinte anos depois, em 1961, foi inaugurado um novo refeitório e, três anos 

depois, a Instituição comemorou seu Jubileu de Ouro (50 anos de fundação), mantendo 

inalterada sua cruzada beneficente, apesar das dificuldades. No ano seguinte, além de 

recursos dos governos federal, estadual e municipal e daqueles carreados pela 

população, a Creche passa a contar com auxílio da FEAC (Federação das Entidades 

Assistenciais de Campinas). 

 

Figura 6. Fachada. 
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Mas, além da relevância social e histórica, a Creche Bento Quirino também guarda um 

valor arquitetônico que desperta interesse e curiosidade, como a capelinha cravada em 

um dos muros, cuja época de construção ainda não foi determinada e que poderia 

integrar o antigo complexo do Cemitério dos Cativos. 

Em 1993, durante a construção de uma área de estacionamento, mais surpresas: em 

alguns pontos o terreno abre-se em valas à passagem do trator, indicando a existência 

de túmulos no passado. Além disso, fragmentos de terços foram encontrados durante 

as obras, praticamente uma confirmação de que todo o conjunto provavelmente está 

erguido sobre um antigo campo santo. 

Exemplar bastante preservado da arquitetura art nouveau, a Creche integra um dos 

mais significativos conjuntos arquitetônicos e históricos de Campinas (Praça Simões 

Magro, EEPG Francisco Glicério, Casa de Saúde, Igreja São Benedito), além da sua 

importância afetiva para a cidade, seja pela obra social com mais de um século de 

existência, seja pelas relíquias do cemitério, anexo ao antigo jazigo do Cônego Melchior  

Fernandes Camargo (hoje igreja São Benedito). Tudo isso justificou o reconhecimento 

oficial da Creche Bento Quirino como patrimônio cultural campineiro. 

 

 
Quer saber  

mais?  
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Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas 

Avenida Pio XII, 350 
Processo de Tombamento nº 05/09 

Resolução de Tombamento nº 101 de 01 de junho de 2010 

 

Figura 7. Localização da Escola Preparatória de Cadetes de Campinas. 
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Além de escolas de ensino fundamental, médio e universidades, escolas públicas e 

particulares, Campinas tem uma escola diferente, a Escola Preparatória de Cadetes do 

Exército. Identificada pela sigla EsPCEx, a instituição de ensino militar é destinada a 

preparar jovens para ingressarem na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

que forma oficiais do Exército Brasileiro. Como os alunos a AMAN são chamados 

cadetes, a Escola de Campinas prepara o jovem para ser cadete, daí seu nome oficial. 

Em mais de cinquenta anos de existência, a escola foi responsável pela preparação de 

várias gerações de oficiais do Exército Brasileiro que ali tiveram o primeiro contato com 

a vida militar. Seus alunos e oficiais professores vêm de todo o país, proporcionando 

trocas culturais muito ricas. Estas trocas acontecem tanto nos limites da escola, na 

amálgama do contingente de alunos, corpo docente e pessoal de apoio, como nas 

relações entre seus integrantes e a sociedade campineira. Inclusive, muitos alunos da 

escola acabam criando raízes na cidade e optam por ficar permanentemente em 

Campinas. 

Um aspecto interessante destas trocas culturais refere-se à difusão de tradições de 

todas as partes do Brasil. Os alunos da EsPCEx, organizados em grupos regionais, 

disseminaram pela cidade, especialmente em clubes, escolas e eventos culturais, as 

danças, músicas e trajes típicos de suas regiões de origem. 

Além de constituir uma importante referência cultural para a cidade, a escola é uma 

importante referência arquitetônica de Campinas.  
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Conforme consta no “Relatório técnico de vistoria ao prédio histórico sede da Escola 

de Cadetes do Exército em Campinas”, elaborado pelo antropólogo Francisco Carlos 

Oliveira Reis, que integra o estudo de tombamento, o projeto da EsPCEx data de 

1944 e foi assinado por Hernani do Val Penteado, também co-autor do projeto da 

estação de passageiros do Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo. 

Conforme Val Penteado, 

o referido projeto consiste em um conjunto de quatro pavilhões, ao redor de 

enorme praça de armas, contando, para maior facilidade de circulação, com 

grandes galerias na face interna. Por que quatro pavilhões? Porque três se 

destinariam aos alunos em preparação para cada uma das três armas 

(Marinha – Exército – Aeronáutica), ficando o quarto com o curso básico, 

formado pelo primeiro ano (Processo nº 05/09, folha 7). 

Esses quatro pavilhões, em estilo colonial espanhol, abrigam as dependências 

essenciais da Escola, divididas em duas funções básicas: atividades de ensino e 

infraestrutura, incluindo alojamento do corpo de alunos e do pessoal de apoio. A 

predominância da tonalidade rosa foi sugerida pelo próprio arquiteto, homenageando 

os casarões da antiga fazenda Chapadão, que existia na área ocupada pela Escola. 

Nas fazendas, esta tonalidade era proveniente de revestimentos elaborados à base 

de uma massa composta por barro, óleo de baleia, cal e pó de ostra moída. Grandes 

áreas abertas e ajardinadas realçam a EsPCEx como paisagem emblemática de 

Campinas. 

Além das instalações da escola, integram o complexo a Capela consagrada a São 

Thomas de Aquino e o salão paroquial. 
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Figura 8. EsPCEX. 
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Apesar de ser um estabelecimento de ensino, a verdadeira razão de ser da EsPCEx, 

isto é, seu perfil militar, é flagrante, o que leva alguns observadores a associar as 

edificações a fortalezas ou praças fortes. Todavia, a maior parte do conjunto é ocupado 

por salas de aula, salas de estudo, laboratórios e bibliotecas, além das instalações de 

apoio, como áreas de comando e administração, alojamentos e rancho, como é 

chamado o local onde são servidas as refeições. 

As justificativas para o tombamento da EsPCEx constam na ata 383, referente à 

Reunião Ordinária do CONDEPACC realizada em 15 de abril de 2010, na qual é 

apresentado e discutido o estudo de tombamento da escola: 

Bem de importância social por ser uma instituição que, desde 1959, vem 
representando, defendendo e servindo a pátria brasileira na cidade de 
Campinas, única Escola de Preparação de Cadetes  do Exército existente no 
Brasil, guardando relevante importância cultural e configurando um dos cartões 
postais de Campinas com sua imponente construção, eleita em 2007 uma das 
sete maravilhas do município e ícone arquitetônico da cidade. (Processo 
nº05/09, folha 147). 

O tombamento, além de preservar edificações do conjunto, garante a preservação da 

emblemática paisagem formada pela EsPCEx. Conforme a Resolução nº 101 de 01 de 

junho de 2010, é delimitada a área envoltória representada no mapa que segue para 

preservar a integridade visual do bem. 

Além do conjunto arquitetônico, o acervo de bens móveis alojados na EsPCEx é 

significativo, incluindo peças de artilharia, mobiliário e peças decorativas. O grande 

destaque é o conjunto de lustres e arandelas do antigo Teatro Municipal de Campinas, 
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demolido em 1965, exposto à visitação pública no salão nobre da escola. Este conjunto 

foi tombado em1996, pela resolução no. 24/96. 

 

Figura 9. Bens tombados e área envoltória. 

 

 
Quer saber  

mais?  
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Escola Estadual Carlos Gomes 

Avenida Anchieta, 60 
Processo de Tombamento nº 03/97 

Resolução de Tombamento nº 27 de 24 de abril de 1997 

 

Figura 10. Localização da Escola Estadual Carlos Gomes. 
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“Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco, num rostinho encantador”... é 

assim que começa a música Normalista, de Benedito Lacerda e David Nasser, 

gravada pelo cantor Nelson Gonçalves, em 1949. A música foi inspirada nas alunas 

do curso Normal, criado no século XIX para formar quadros para o magistério primário 

e sempre teve acentuada predominância feminina no corpo discente. 

No início do século XX, as moças vestidas de azul e branco passaram a fazer parte 

da paisagem social campineira, com a implantação da Escola Normal na cidade, em 

1903, na época chamada Escola Complementar (Processo nº 03/97, folha 3). 

Nesse período, a educação formal ainda dava os primeiros passos na cidade, que 

contava somente dois estabelecimentos de ensino fundamental, o 1º. Grupos Escolar 

e o 2º. Grupo Escolar, posteriormente chamados Francisco Glicério e Dr. Quirino dos 

Santos, respectivamente. 

Depois de um tímido começo, em que a Escola funcionou em um sobrado alugado, à 

rua Treze de maio e em um anexo na Francisco Glicério, formando a primeira turma 

em 1906, a demanda por professores cresceu, apontando para a construção de um 

prédio próprio para a Escola Normal, denominação oficializada pela Lei no. 1311 de 

2 de janeiro de 1912. 

A pedra fundamental foi lançada em 22 de novembro de 1919, em terreno do 

Município que já havia sido ocupado pelo Mercado e pelo Desinfectório Municipal 

(Processo nº 03/97, folha 4). 
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Rapidamente, a Escola Normal passa a integrar com destaque o ambiente 

educacional e cultural de Campinas e se projeta muito além da cidade. Os candidatos 

ao corpo de alunos vêm de regiões distantes, buscando o diploma que qualifica para 

o ensino das primeiras letras. Além disso, pessoas ali formadas se destacam na 

cidade, muitas ocupando cargos importantes na administração pública. As moças de 

azul e branco e também o minoritário corpo masculino do alunado passam a compor 

um segmento querido pela cidade e respeitado pela sociedade. 

 

 

Figura 11. Foto da Escola Carlos Gomes, possivelmente da primeira metade do século XX. 
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No início da década de 1920 a então Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas de São Paulo determina estudos para a construção do novo prédio da Escola 

Normal, inaugurado em 14 de abril de 1924. A construção foi iniciada por Gabriel 

Penteado e concluída por Torello Danucci, ficando as obras complementares a cargo 

do engenheiro Quirino Simões. O projeto foi assinado por Cesar Marchisio (Processo 

nº 03/97, folha 5). 

Inaugurado em 14 de abril de 1924, o prédio 

da Escola Normal passa a representar um 

referencial importante da área central da 

cidade, seja pela relevância da instituição ali 

instalada, seja pela dimensão, localização e 

aspectos arquitetônicos da obra. 

Seguindo tendência ao ecletismo, peculiar 

naquela época, Marchisio optou pelo estilo 

neorrenascentista. O tratamento especial 

dado à construção pode ser observado no 

relógio da fachada, no belo desenho do gradil, 

nos acabamentos do forro e do piso e os 

painéis decorativos existentes nas paredes 

do vestíbulo e em tantos outros pormenores. 

 

Figura 12. Detalhe da fachada. 
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Figura 13. Implantação da Escola Normal de Campinas. 

 

A planta do prédio é em U, mas a grande extensão da fachada principal impõe o 

acréscimo de um corpo central, porém com apenas dois pavimentos, definindo dois 

pátios internos. As alas laterais unem-se ao volume central por passagens cobertas. 
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Evidentemente, o passar do tempo impôs reformas e adequações ao prédio, mas os 

aspectos principais estão conservados, inclusive por conta de obras recentes de 

preservação e restauro.  Todavia, o valor arquitetônico da Escola Normal, que em 

1936 recebe o nome de Carlos Gomes, marcando o centenário de nascimento do 

compositor campineiro, representa um, mas não o único, aspecto que liga aquela 

Escola à cidade.  O entorno, incluindo a Praça Carlos Gomes, o Paço Municipal – 

Palácio dos Jequitibás e a praça onde está situado o monumento ao bicentenário de 

Campinas, formam um conjunto que simboliza a própria cidade. 

Nos anos 1960/70, por exemplo, na Praça em frente à Escola, começou a “Feira 

Hippie” originando a Feira de Artesanato, que, agora, ocupa os jardins do Centro de 

Convivência Cultural.  Nas mesmas décadas de 1960/70, a rua Thomas Alves, 

descortinada à frente da Escola Normal, era a equivalente campineira à rua Augusta, 

em São Paulo, abrigando as “boutiques” da moda, manifestações de “Pop Art” nas 

calçadas e a presença dos jovens estudantes, incluindo as normalistas, vestindo 

uniforme   azul   e   branco...   um   pedaço   de   história   que   está   na   lembrança   

e provavelmente   no coração   de muitos campineiros   e     muitas campineiras, que 

frequentaram ou conheceram pessoas que frequentaram a Escola Normal Carlos 

Gomes. 

Quer saber  

mais?   
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