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 Mas tem v. muita razão em precisar das minhas notas, já que eu, infelizmente, ainda não 
pude realizar uma dessas obras que me dispensariam para sempre de tentar traduzir por 
palavras o que só plasticamente podemos exprimir.

Feliz aquele a quem for dado por todo o seu sentir em arquiteturar um monumento tal que, 
ao concluí-lo, se torne inútil proferir o célebre imperativo do estatuário  diante da figura 
esculpida – ‘parla!’; e em que, dos seus blocos de pedra talhada, se desprenda, como nas 
velhas catedrais, uma harmonia parecida com a que se evola dos tubos de um órgão!1

Raul Lino

1 Raul Lino, “Edifícios Escolares de Raul Lino”, in Atlantida – Mensario artístico, literário e social para Portugal e Brazil, 
ano I, nº 4, 1916, p. 333.
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         RESUMO

O intuito deste trabalho é, não só identificar abordagens arquitetónicas que apresentem 
uma preocupação multidisciplinar em relação à educação infantil, mas também, estudar 
exemplos que tenham por base uma reflexão teórica extensiva, posteriormente traduzida e 
concebida segundo os preceitos do arquiteto que desenha os espaços. Uma abordagem que 
ultrapasse o âmbito da arquitetura – enquanto disciplina que apenas organiza espaço segundo 
um programa, orçamento e legislação em vigor – e se associe à pedagogia, apresentando 
preocupações a este nível e expressando projetualmente soluções para ambos os problemas, 
com o objetivo de potenciar o desenvolvimento da criança.

Neste sentido, são analisados casos portugueses de escolas primárias, escolas infantis e 
Jardins-Escolas João de Deus, numa tentativa de demonstrar a arquitetura como elemento 
interventivo e participativo no processo de desenvolvimento da educação infantil, visto 
que um bom desenho espacial pode proporcionar um ambiente que favoreça e possibilite 
o desenvolvimento cultural, físico, intelectual e cognitivo da criança, de modo a definir a 
sua personalidade e características enquanto ser humano. Em paralelo, pretende-se também, 
dar a conhecer a poética e técnica, inerentes ao desenho dos espaços da educação realizados 
por Raul Lino, de modo a enaltecer e refletir sobre o trabalho do arquiteto português neste 
campo.  

Com base nestes objetivos, foi realizada uma pesquisa sobre a componente teórica e histórica 
da criança, da educação infantil e dos espaços desenhados para a infância, bem como, das 
características arquitetónicas de Lino, nomeadamente no que respeita aos espaços educativos. 
Em jeito de síntese, todo o conhecimento teórico adquirido é posteriormente colocado em 
prática, ao analisar os referidos casos de estudo.

Assim, o que se tenciona desenvolver é uma espécie de compêndio dos espaços escolares 
desenhados pelo arquiteto Raul Lino, para a infância (as escolas de ensino primário e infantil 
da autoria do mesmo, encontradas pela autora desta dissertação). A pesquisa, compilação e 
consequente reflexão sobre estes casos de estudo, pretende servir de suporte para futuros 
trabalhos sobre o mesmo tema ou derivados, e também, conceder fortes bases para a 
apresentação de possíveis abordagens, por parte de outros arquitetos, neste âmbito. 
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 ABSTRACT

The purpose of this work is not only to identify architectural approaches which represent a 
multidisciplinary concern for early childhood education, but also to study examples based 
on extensive theoretical reflection, subsequently translated and designed according to the 
principles of the architect who designs the spaces. An approach that goes beyond the scope 
of architecture - as a discipline that only organizes space subjected to a program, budget 
and legislation – and, in addition, is associated with pedagogy, displaying concerns related 
with this subject and expressing solutions for both problems, with the goal of maximizing a 
child’s development.

Thus, Portuguese examples of elementary schools, kindergartens and Jardins-Escolas João 
de Deus are analysed, in an attempt to demonstrate architecture as an interventionist and 
participatory element in developing early childhood education. Seeing that a good spatial 
design can provide an environment that encourages and enables the physical, intellectual 
and cultural cognitive development of a child, in order to define their personality and 
characteristics as a human being. In parallel, it also procures to disclose the poetic and 
technique, intrinsic to the design of educational spaces conducted by Raul Lino, in order to 
emphasize and reflect on the work of the Portuguese architect in this field.

Based on these goals, a study on the theoretical and historical component of the child, 
childhood education and spaces designed for children was performed, as well as on the 
architectural characteristics of Raul Lino, particularly regarding educational spaces. 
Summarized, all the theoretical knowledge acquired is subsequently put into practice, when 
analysing these case studies.

Therefore, what this dissertation intends to develop is a sort of compendium of all school 
spaces designed by architect Raul Lino, for children (or at least all kindergartens and 
elementary schools by that author, found by the author of this dissertation). The research, 
compilation and consequent reflection on these case studies, intends to act as an aid for 
future work on the same theme or derivatives, and also to provide a strong foundation for the 
presentation of possible approaches from other architects in this context.
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a velha antinomia entre o racionalismo e o sentimento como se a qualidade humana pudesse 
ser completa sem qualquer destes dois princípios.2

Raul Lino

2 Raul Lino, Auriverde Jornada, p. 98, apud Pedro Vieira de Almeida, “Raul Lino – Arquiteto Moderno”, in Raul Lino – 
Exposição Retrospectiva da sua Obra, p. 116.
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1. Objetivos e Conceitos Fundamentais

Esta dissertação visa o estudo, compreensão e consequente reflexão sobre espaços 
especializados desenhados, única e exclusivamente, para a infância, pelo arquiteto Raul 
Lino.

A criança é muito diferente do adulto, não só em termos de escala, como também a níveis 
das expectativas, percepção espacial e sensorial, imaginação, necessidades, exigências e, 
acima de tudo, construção mental do mundo que a rodeia. Deste modo, compreende-se a 
importância de repensar a arquitetura para um utilizador diferente do comum, isto é, se a 
medida da arquitetura é o Homem, então esta deverá ser repensada em função da Criança, 
nos espaços a ela dedicados. Não se trata de reconsiderar apenas a escala do edifício, mas sim 
tomar consciência de que para desenhar espaços infantis é necessário alterar completamente 
o ponto de partida de todo o projeto.

Uma das coisas que se aprende, enquanto estudante de arquitetura, é a necessidade de se 
conhecer o passado, para se poder construir e responder às questões do presente e do futuro. 
Neste sentido, o mesmo pode ser dito da arquitetura para crianças, pois apenas depois de 
compreender a forma como estas percepcionam, experienciam, idealizam e sentem o mundo, 
é que se consegue desenhar espaços com que se identifiquem, que as ajudem a crescer. Ao 
projetar espaços estimulantes e com qualidade suficiente para responder às necessidades 
– de experimentação, adaptação e liberdade, entre outras – próprias de cada estádio de 
desenvolvimento, proporciona-se um ambiente favorável ao seu crescimento de uma forma 
saudável e convidativa.  

Sendo que o desenvolvimento humano depende, não só de fatores biológicos, como também 
de fatores socioculturais, compreende-se que desde o momento da concepção da criança, 
tanto as suas características físicas, como a sua personalidade e atitudes se vão organizando e 
moldando, através da interação com outros e sob influência do meio ambiente em que se insere 
(físico e social). Do mesmo modo, a aquisição de conhecimentos e competências resulta das 
experiências vividas ao longo dos anos, e como tal, o desenvolvimento é considerado um 
processo em constante mutação, com maior evolução durante a infância.

A infância é um conceito abrangente e, como este trabalho não se propõe ao seu estudo 
completo, é necessário enquadrá-lo e identificar as idades que se pretendem observar. Neste 
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sentido, e tendo por base os estudos de Piaget3 sobre este tema, conclui-se que os períodos 
de crescimento que a criança atravessa, denominados de estádios de desenvolvimento, 
são quatro e representam diferentes formas de organização mental por parte da mesma, 
proporcionando diferentes maneiras desta se relacionar com a envolvente a que está sujeita.4

Segundo Piaget, o primeiro estádio de desenvolvimento (até aos dois anos de idade), diz 
respeito ao período sensório-motor, onde a criança desenvolve a percepção; a coordenação 
motora elementar; aprende a expressar-se e a interagir com o meio envolvente (pessoas, 
animais, objetos). O segundo estádio, período pré-operatório (dos dois aos sete anos), é 
caracterizado pelo domínio da linguagem; aperfeiçoamento da coordenação motora; interesse 
e tentativa de interação em grupo; bem como,  pelo ganho de noções básicas de comportamento 
e conceitos, incutidos pela sociedade. O período das operações concretas (dos sete aos onze 
ou doze anos) é determinado pela capacidade de utilizar a lógica na resolução de problemas 
ou tarefas; aperfeiçoamento do raciocínio matemático, da cultura geral do Homem e do meio 
em que se insere; coordenação de atividades (como jogos); sentido de responsabilidade e 
método de trabalho; intensificação das relações sociais; desenvolvimento de conceitos e a 
capacidade de discernir entre o certo e o errado. Por fim, o período das operações formais 
(a partir dos doze anos), abrange o aperfeiçoamento de todas as capacidade adquiridas até 
ao momento; formação e aceitação de conceitos abstratos ou hipóteses irreais; reflexão 
existencial; sentido crítico de valores morais e sociais e o desenvolvimento da sexualidade.5  

A criação de espaços educativos para a segunda infância teve um papel estruturante no 
desenvolvimento da sociedade contemporânea, e fazem hoje parte integrante desta. Estes 
espaços são caracterizados, não só, pelo seu carácter formativo e de pré-escolarização, mas 
também pela sua função social de integração e relação com outras crianças, assim como 
de guarda e cuidado destas, no período laboral dos pais. No entanto, esta dissertação não 
pretende focar-se apenas na educação pré-escolar, sendo difícil estudar os jardins-de-
infância6 sem que, consequentemente, se abordem as escolas primárias,7 uma vez que ambos 
estão intrinsecamente ligados, pois o primeiro existe como preparação para o segundo e 
apenas com uma boa educação inicial se podem otimizar os resultados posteriores. 

Assim, o presente trabalho insere-se nos espaços escolares desenhados para o segundo e 

3 Jean Piaget (1896 – 1980) foi um educador, psicólogo e filósofo suíço muito importante, sendo que os seus estudos sobre 
a criança tiveram grande impacto nas áreas de educação, pedagogia e psicologia infantil.
4 Márcia Regina Terra, O Desenvolvimento Humano na Teoria de Piaget, disponível em <http://www.unicamp.br>, 
consultado em abril de 2014.  
5 Idem.
6 Um jardim-de-infância ou escola infantil, em Portugal, consiste num estabelecimento de ensino destinado ao cuidado e 
acompanhamento pedagógico de crianças, com idades compreendidas entre os três e os seis anos, onde estas podem brincar 
e aprender simultaneamente.
7 Por sua vez, a escola primária ou 1º ciclo do ensino básico é composto por quatro anos de escolaridade obrigatória, 
abrangendo crianças com idades entre os seis e os nove anos. Sendo o principal objetivo a aquisição de competências 
basilares, como a escrita, leitura, matemática, história e cultura geral.
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terceiro estádios da infância. Sendo, deste modo, abordadas as distintas características e 
inúmeras preocupações inerentes a idades, e consequentemente, programas tão específicos, 
como também, a transição entre estas duas fases de crescimento, onde a criança passa da 
fantasia (segundo estádio) para a realidade (terceiro estádio); da representação simbólica, 
para a percepção concreta de espaço, tempo e peso.8

2. Metodologia e Estrutura do Trabalho

De modo a realizar os objetivos propostos, a metodologia utilizada consistiu na recolha 
de informação em forma de material escrito e gráfico, não só em livros (presentes na 
bibliografia) e visitas a obras, como também, na consulta do arquivo do Museu João de Deus 
da Associação de Jardins-Escolas João de Deus e do espólio de Raul Lino no arquivo da 
Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.

Em termos estruturais, esta dissertação está divida em três capítulos, sendo que o primeiro 
abrange informação sobre o aparecimento da educação infantil, salientando aspetos históricos 
(nacionais e internacionais) e conceptuais pertinentes à compreensão do tema exposto, bem 
como, pedagogos cruciais para o desenvolvimento do mesmo; o segundo diz respeito à 
forma de pensar e projetar do arquiteto Raul Lino; e o terceiro compreende a análise e estudo 
realizados por parte da autora sobre todo o material recolhido.

Deste modo, o primeiro capítulo é dividido em quatro partes: a primeira consiste num breve 
resumo sobre a noção de criança e infância até ao século XVIII, e posteriormente a evolução 
que estes conceitos sofreram na viragem do século. A segunda, retrata os três pedagogos 
europeus (considerados mais pertinentes) que modificaram fortemente o pensamento infantil 
e lançaram as bases, usadas ainda hoje, para a educação pré-escolar e o espaço infantil. Na 
terceira parte é abordado, o Estado da Arte em Portugal, sendo que no âmbito deste trabalho, 
é apenas pertinente retratar o final do século XIX e início do século XX, pois as escolas 
em estudo são influenciadas pelas iniciativas promovidas e regimes políticos atravessados 
neste período temporal. Na última salienta-se o contributo de João de Deus e seu filho João 
de Deus Ramos no desenvolvimento de uma metodologia e tipologia adaptadas à realidade 
portuguesa – o Método João de Deus e o Jardim-Escola João de Deus.

Por sua vez, o segundo capítulo é referente a Raul Lino e repartido em dois momentos: um 
que traduz de forma sintética as influências e experiências do arquiteto que caracterizam 
o seu modo de projetar arquitetura no geral; e outro que identifica as suas reflexões sobre 
a educação infantil e em simultâneo a educação portuguesa, bem como, as características 

8 Mónica Guedes e Sofia Barros, Piaget e os estádios, disponível em <http://segredosdapsicologia.webnode.com.pt>, 
consultado em abril de 2014.  
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espaciais inerentes a estas temáticas.

O terceiro e último capítulo desta dissertação apresenta-se como o mais importante, sendo 
considerado a “parte prática” de toda a informação teórica recolhida até então, onde é 
efetuada uma observação, decomposição e reflexão sobre os casos de estudo. Para a análise 
dos espaços edificados, adota-se uma matriz intrínseca a todos, decompondo as obras 
em critérios de apreciação – Programa, Linguagem Arquitetónica e Ambiência Espacial 
(explicitados mais à frente). Esta secção é dividida em três partes: uma apreciação global 
dos casos de estudo; a exposição e análise comparativa dos Jardins-Escolas João de Deus (de 
Raul Lino); a exposição e análise comparativa das escolas primárias e infantis para o ensino 
público português (também de Raul Lino). Assim, neste capítulo são analisados todos os 
casos de escolas primárias ou infantis9 encontrados, realizados pelo arquiteto Raul Lino, ao 
longo do século XX; estudando assim, o desenho dos espaços para a educação infantil, bem 
como, a evolução destes ao longo dos anos. 

9 Considerando os Jardins-Escolas como escolas infantis, por dizerem respeito à mesma faixa etária, na altura em que foram 
concebidos.



Um apelo às autoridades – O artista, aliado essencial da criança, está presente para diminuir 
o conflito. Se a infância é uma jornada certifiquemo-nos que a criança não viaje durante a 
noite.10

           Aldo van Eyck 

10 Aldo van Eyck apud Juliet Kinchin, Century of the Child: Growing by Design, 1900-2000, p. 151.



        CAPÍTULO I
UMA VISÃO HISTÓRICA SOBRE A INFÂNCIA 
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1. A INFÂNCIA ANTES DO CUIDADO INFANTIL

Se a escola é a preparação para a vida todas as crianças têm direito a ela.11 
João de Deus

Muito debate tem havido à volta da ideia de quando e porquê a noção de infância nasceu. 
Até ao século XVII, não existia a ideia de infância, e a criança era vista como um “pequeno 
homem” à espera de atingir a maturidade. Assim que a criança se começava a desenvolver 
fisicamente, e se podia movimentar livremente, iniciava a sua relação com os adultos, 
partilhando os seus trabalhos e os seus divertimentos. Passava-se diretamente de criança 
muito pequena a adulto muito jovem, saltando várias etapas da juventude – que eram talvez 
conhecidas antes da idade média e que se tornaram um aspecto essencial das sociedade 
evoluídas dos dias de hoje.12

J.H. Plumb alega que até ao final do século XVII, o comum para a criança era uma disciplina 
parental feroz e que posteriormente se desenvolveu uma nova atitude, que resultou em 
livros, roupas e jogos desenhados especificamente para a criança. Para o historiador, este é o 
momento em que a infância foi “criada”.13 

Philippe Ariès argumenta em “Centuries of Childhood”, que a criança tradicional era feliz 
porque era livre de se envolver com diferentes classes e idades, e que a condição especial 
conhecida como infância foi “inventada” no início do período moderno, resultando num 
conceito de família fechado, que privava as crianças de liberdade e infringia-lhes castigos e 
confinamento.14 

Assim, defendia que os sistemas sociais medievais estavam, de muitas maneiras, mais aptos 
a cuidar e suportar as necessidades naturais das crianças do que o mundo moderno. Pais e 
amas podiam não ser sentimentalistas convencionais no modo como tratavam as crianças, 
como acontece hoje em dia, mas por outro lado, o facto destes se encontrarem fisicamente 
mais perto delas todos os dias, assegurava o seu apoio diário.15 

11 João de Deus apud 1º Jardim-Escola João de Deus, Quem Somos, disponível em <http://www.jardimescolajoaodedeus.
pt>, consultado em julho de 2013.
12 Com base na aula do professor Marco Ginoulhiac da disciplina “Architectural Toys”, A invenção da criança, FAUP, 
2013.
13 Mark Dudek, Kindergarten Architecture: Space for the imagination, p. 42.
14 Lloyd DeMause, The History of Childhood, disponível em <http://books.google.pt>, consultado em maio de 2013.
15 Idem.
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[I.05] Mobiliário para criança. Haus am Horn, 1923-24. 
Alma Siedhoff-Buscher.

[I.04] Jardim-de-infância na cobertura da Unidade de 
Habitação de Marselha de Le Corbusier, 1947-52. 
Lucien Hervé.

[I.03] Capa do livro “The Child in 
the City” de Colin Ward.

[I.01] Crianças a usar a cidade como recreio 
para brincar.

[I.02] Crianças a usar a cidade 
como recreio para brincar.
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Por sua vez, Lloyd deMause afirma em “The History of Childhood”, que “A história da 
infância é um pesadelo do qual recentemente começámos a despertar. Quanto mais 
atrás regressamos na história, mais reduzido é o nível de cuidado infantil, e maior é a 
probabilidade de as crianças serem assassinadas, abandonadas, agredidas, aterrorizadas e 
abusadas sexualmente.”.16 

Este sociólogo americano discorda da teoria de Ariès, dizendo que “o seu segundo argumento, 
que a família moderna restringe a liberdade da criança e aumenta a severidade do castigo, 
vai contra todas as evidências.”, 17 pois o nível de abuso psicológico, físico e sexual sobre 
as crianças era muito maior na época anterior. DeMause acredita que até recentemente a 
história da criança era descuidada, pois era examinado o conteúdo formal educacional e 
ignorado o conteúdo emocional. E ainda que apesar de se ter escrito muito sobre a criança, 
muitos dos estudos realizados distorcem factos da infância nos períodos que cobrem, sem 
sequer examinarem a vida da criança em família. 

Deste modo, ao se afirmar que a ideia de criança – enquanto pessoa com estatuto e 
características distintas do adulto –, nasce na passagem do século XVII para o século XVIII, 
compreendemos que tanto a sociedade como as famílias passam a organizar-se em torno da 
criança. O reconhecimento da importância desta, não só sustenta o nascimento da educação 
e, consequentemente, do ensino, fazendo com que a criança ganhe um valor de investimento, 
como também apoia a criação de novas funções e ações de comportamento pertencentes, 
exclusivamente à criança – aqui a brincadeira ganha um papel fundamental.18

Por outro lado, a implosão urbana resultante da Revolução Industrial, tem repercussões 
especialmente a nível social na vida das crianças. Estas, fazendo parte de núcleos familiares 
mais pequenos e estando restringidas ao ambiente familiar e da casa, acabam por ter pouco 
contacto pessoal com outras da sociedade. Em jeito de resposta a esta nova problemática, 
surgem os jardins-de-infância ou outros espaços semelhantes19, que um dos objetivos chave 
era, e continua a ser, voltar a relacionar as crianças com um sistema social coerente, de modo 
a estabelecer interações com diferentes idades e personalidades.20 

Deste modo, independentemente de quando a infância foi “inventada”, pode afirmar-se que, 
nesta altura, as condições sociais vividas por cada criança mudaram irreversivelmente. 21 

16 Lloyd DeMause, op. cit., p. 1.
17 Idem, p. 5-6.
18 Com base na aula do professor Marco Ginoulhiac da disciplina “Architectural Toys”, A invenção da criança, FAUP, 
2013.
19 Espaços para a segunda infância, que usam a aprendizagem como meio de educação. Estes espaços têm a sua origem no 
século XIX, com a infant school inglesa, a salle d’asile em França e o kindergarten na Alemanha.
20 Mark Dudek, op. cit..
21 João Manuel Rato Faria Aboim, “O Jardim-Escola: A Criação de uma Tipologia de Espaço Educacional adaptado à 
Realidade Portuguesa do Século 20”, in Revista História da Educação, v. 16, nº 37, 2012, disponível em <http://seer.ufrgs.
br>, consultado em julho 2013.



26 | Projetar uma InfâncIa Portuguesa 

[I.06] Friedrich Froebel 
            (1782 - 1852)

[I.07] Friedrich Froebel com as crianças.

[I.09] Maria Montessori com as crianças.

[I.11] Loris Malaguzzi com as crianças.

[I.08] Maria Montessori 
            (1870 - 1952)

[I.10] Loris Malaguzzi 
            (1920 - 1994)
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2. MODELOS DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL

A realidade, como acontece frequentemente nas mãos das crianças, revela, mais uma vez, o 
seu infinito potencial para transformação 22  

Loris Malaguzzi

Muito é escrito sobre o tema da educação, mas apenas uma pequena porção lida especificamente 
com a arquitetura pré-escolar, sendo que, durante muito tempo houve dificuldade em validar 
uma arquitetura desenhada especificamente para a criança com idade inferior a seis anos. Na 
maioria dos casos, as instalações dos jardins-de-infância têm sido traduzidas em acrescentos a 
salas escolares primárias, ou pobremente reabilitadas/reutilizadas sem nenhuma preocupação 
em responder realmente às necessidades da criança.23 

No seguimento desta ideia, são percepcionados três dos principais impulsionadores, dos 
séculos XIX e XX, das diversas práticas de jardim-de-infância24 – Friedrich Froebel (1782-
1852), Maria Montessori (1870-1952) e Loris Malaguzzi (1920 – 1994) – de forma a 
providenciar um sumário útil das teorias mais importantes da educação infantil, assim como 
a sua formalização espacial e relação com o meio envolvente. 

Estes três pedagogos, ainda hoje muito influentes nesta disciplina, são unânimes no que 
respeita os aspetos gerais de cada metodologia – usando o método participativo25 – e qualidade 
espacial inerente à mesma. Defendem que a educação infantil deve valorizar o estímulo 
sensorial para o desenvolvimento das faculdades motoras e cognitivas; a socialização 
como forma de integração e comportamento social; a imaginação e criatividade para o 
melhoramento das competências de expressão e comunicação; a liberdade e autonomia como 
meios de despertar curiosidade e interesse em adquirir conhecimento; e a aquisição de bons 
hábitos (alimentares, higiene, etc.) e modelos de valor associados à cultura da sociedade em 

22 Loris Malaguzzi apud Dr. Carol Brunson Day, Pioneers In Our Field: Loris Malaguzzi - Founder of The Reggio Emilia 
Approach, disponível em <http://www.scholastic.com>, consultado em julho 2013.
23 Juliet Kinchin, Century of the Child: Growing by Design, 1900-2000.
24 Este conceito (jardim-de-infância) não foi “inventado” no século XX, mas foi neste século que ganhou maior relevância 
e sofreu mudanças decisivas, que juntamente com o aparecimento de novos métodos e teorias educativas ainda hoje têm 
impacto na sociedade.
25 O “método participativo” defende uma aprendizagem através de experiências ricas e diferentes, proporcionadas pela 
interação direta entre a criança e o meio envolvente; e utiliza a liberdade e autonomia da criança como método educativo, 
sendo a relação do educador com o aluno “passiva” e indireta. Pelo contrário no “método transmissivo”, o educador 
comporta-se de forma intransigente perante a criança, tentando incutir-lhe conhecimentos à “força” e obrigando-a a 
permanecer imóvel na sua carteira, bem como, em silêncio e constantemente com atenção durante a lição – ameaçando a 
criança de castigos quando esta não cumpre os parâmetros da sala de aula.



28 | Projetar uma InfâncIa Portuguesa 

[I.12] Crianças a brincar ao ar livre. Turma da escola de 
dança de Isadora Duncan, 1929. 
Times Wide World Photos.

[I.13] “Típica atividade de sala de treino”, 1935. 
Richard Neutra. 

[I.14] Crianças na sala de aula. [I.15] Crianças na sala de aula com os brinquedos de Froebel.
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que se inserem.26

Tendo como ponto de partida a brincadeira, acreditam que esta atividade é a principal 
promotora do progresso infantil, por auxiliar a criança a desenvolver capacidades intelectuais, 
sensoriais, físicas e, também, por ajudar na sua adaptação e integração na sociedade. Deste 
modo, o ambiente de aprendizagem é extremamente importante em qualquer método 
educativo, chegando mesmo a ser considerado um agente ativo na educação e entendido 
como uma ferramenta ao invés de um elemento pedagógico por si só. 

Assim, os autores defendem que, de um modo geral, a arquitetura das escolas deve oferecer 
condições para a boa prática de qualquer pedagogia educativa, providenciar um ambiente 
de bem-estar onde a criança se sinta feliz, tendo ainda o dever de responder a características 
espaciais essenciais: sendo amplo, mas seguro; dinâmico, mas tranquilo e rico, mas simples. 
Em suma, o espaço deve ser amplo para que a criança se possa movimentar livremente e, 
ao mesmo tempo, se sinta confortável e protegida. Deve ser dinâmico e interessante a fim 
de incentivar a criatividade da criança e possibilitar que esta se conheça a si própria, os 
seus limites e o que a rodeia, devendo simultaneamente, providenciar um ambiente calmo 
e familiar, onde a criança se sinta relaxada e à vontade. O espaço deve ter qualidade por 
forma a estimular os sentidos da criança e poder proporcionar-lhe experiências ricas, no 
entanto, deve ainda ser simples para que a criança atue e identifique cada função espacial 
espontaneamente, pois sendo demasiado complexo, será promotor de aplicações extremas 
(demasiadas cores, texturas, etc.) o que origina na criança efeitos de confusão e distração.27 

Deste modo, o espaço escolar deve proporcionar um ambiente familiar que se reflete, não só 
no mobiliário – com uma configuração de lar doméstico, mas à escala da criança, sendo tudo 
mais pequeno, leve e flexível, ao nível do olhar e toque desta –  mas também, no modo como 
se realiza a organização social das crianças, evitando agrupar as idades equivalentes – ou 
seja, a interação entre crianças é enriquecida pela possibilidade de troca das mais variadas 
experiências, perceções e saberes entre elas, resultando num acompanhamento mútuo entre 
os mais velhos e os mais novos. 

Por sua vez, também a ventilação e iluminação natural são um fator determinante para a 
concretização de um espaço escolar com qualidade, sendo ambos essenciais para a boa 
funcionalidade do método, para a qualidade do ambiente escolar, condições de trabalho e 
jogo. Como tal, é pertinente o uso de vãos em todas as salas e espaços comuns, de modo a 
proporcionar ventilação e iluminação natural em todas as zonas da escola. 28

A abordagem à educação é classificada como “auto-atividade”, permitindo à criança um 

26 Ana Sofia Rodrigues de Oliveira, Arquitetura e Infância: espaços para a educação infantil.
27 Idem.
28 Idem.
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[I.19] Castelo de Yverdon de Pestalozzi.

[I.16] Castelo de Yverdon de Pestalozzi.

[I.18] Página do manual “Manuel pratique des jardins 
d’enfants de Frédéric Froebel”, sobre os “presentes e 
tarefas” do pedagogo.

[I.19] Página do manual “Manuel pratique des jardins 
d’enfants de Frédéric Froebel”, sobre os “presentes e 
tarefas” do pedagogo.

[I.17] Crianças na sala de aula com os brinquedos de 
Froebel.
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processo educativo espontâneo, dirigido pelos seus próprios interesses e sendo-lhe concedida 
a possibilidade de os explorar livremente. Desta forma, as crianças são consideradas seres 
independentes e capazes de construir conhecimento através da auto-atividade, promotora 
da ação individual de questionar, procurar e investigar tudo o que as rodeia. Durante a 
primeira e segunda infância a criança vive de forma intensa, com uma “sede” de conhecer, 
compreender e absorver todas as novidades providenciadas pelo meio envolvente. É através 
deste interesse em descobrir tudo e melhorar as competências que vai adquirindo, que a 
criança desenvolve as suas capacidades a um ritmo próprio, que deve ser respeitado tanto 
pelos educadores como pelos familiares. 

No que respeita ao educador, este tem o papel de observar e guiar esta “auto-atividade”, 
atendendo às necessidades de cada criança e orientando as suas aprendizagens, de forma 
passiva. Com este propósito deve modificar o ambiente segundo as especificidades dos 
seus alunos; disponibilizar jogos e atividades didáticas que suscitem o interesse da criança; 
fornecer, sempre que pedido, informação sobre os mais variados assuntos; personalizar 
o plano pedagógico sem perder a noção de grupo e adaptá-lo ao contexto social, cultural 
e físico da escola; e incentivar a cooperação, ajuda e participação, não só, entre aluno e 
professor, mas também, com a família e comunidade nas atividades escolares.29

O educador teórico mais influente da segunda metade do século XIX foi Friedrich Froebel 
(1782-1852). Entre os anos de 1808 e 1810 trabalhou sobre a alçada de Pestalozzi30, em 
Yverdon, onde não só reconheceu a importância do desenvolvimento criativo através da 
brincadeira, em oposição à disciplina, como também, compreendeu o quão importante era 
cultivar a singularidade e individualidade de cada criança.31

Froebel acreditava que a criança tinha um entendimento quase místico das verdades inatas 
da vida, e que este espírito podia ser despertado através de jogos que possuíssem um valor 
simbólico. Neste aspeto, discordava dos métodos de Pestalozzi, e incrementou o seu próprio 
sistema educacional, através da implementação dos “gifts and occupations”32, que visavam 
uma comunicação de unidade com a natureza e o desenvolvimento das capacidades cognitivas 
e intelectuais das crianças. 

29 Idem.
30 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) foi um pedagogo muito importante, que dedicou a sua vida à procura de um 
processo educativo eficaz. Em 1800, inaugurou o seu primeiro instituto educacional (mais tarde mudado para o castelo de 
Yverdon), cujo currículo se baseado em três elementos cruciais: linguagem, número e forma; com o intuito das crianças 
fazerem descobertas a partir dos seus próprios sentidos, antes de serem informadas sobre a origem e uso de um objeto.
31 Mark Dudek, op. cit..
32 Os “presentes”/objetos (gifts) dizem respeito “ao material didático, constituído por objetos simples e de diferentes 
formas, tamanhos, texturas e cores”, e têm por objetivo aprender o conceito representado e o valor simbólico subjacente 
a cada objeto; por sua vez as “ocupações”/tarefas (occupations) “correspondem a atividades manuais realizadas pelas 
crianças com o intuito de desenvolver faculdades mais complexas”, tendo em conta que estas “seriam encorajadas a 
executar vários trabalhos manuais criativos e expressivos, tornando assim a atividade pessoal como meio de educação”. 
Mark Dudek, op. cit., p. 57.
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educação que lhe fosse ministrada. A introdução do contexto sentimental na 

dimensão estritamente racionalista que então se fazia da educação surgia como 

fator determinante na promoção de um novo modelo de aprendizagem e, 

consequentemente, de um novo modelo de ambiente escolar. Pestalozzi 

entendia que o desenvolvimento das habilidades naturais e inatas das crianças 

deveria ser favorecido pela sua inserção num ambiente familiar, que lhes 

transmitisse a segurança necessária à promoção do seu sentido exploratório. O 

modelo escolar que defendia apontava para a criação de um espaço funcional e 

formalmente concebido segundo os princípios de uma casa e da sua 

proximidade com a natureza, tendo chegado a usar a sua própria habitação, em 

Neuhof, para aplicar, na prática, os conceitos que vinha desenvolvendo por 

escrito. No entanto, fosse por associar a atividade do ensino a uma extensão do 

espaço habitacional, fosse pelas dificuldades em angariar fundos que lhe 

permitissem transferir esse ideal pedagógico para um modelo construído de raiz, 

o facto é que o legado de Pestalozzi, fundamental no contexto da pedagogia 

intuitiva, não se traduziu num contributo de igual registo ao nível do espaço 

arquitetónico. A modelação do espaço escolar à imagem do espaço habitacional 

teria, porém, vários seguidores na Europa do século XIX. Em 1840, Friedrich 

Froebel (1782-1852), a quem é comummente atribuída a invenção de um espaço 

de aprendizagem pré-escolar, funda a Universal German Kindergarten como 

uma companhia de capital social sediada em Blankenburg, onde, a 28 de Junho 

desse ano, inauguraria o primeiro equipamento da rede, tendo em consideração 

as características de ocupação espacial sugeridas por Pestalozzi. Também na 

Itália, Maria Montessori (1870-1952), que se havia já destacado como a 

primeira mulher italiana a licenciar-se em Medicina, asseguraria a continuidade 

desta corrente de pensamento fundando, em Janeiro de 1907, a sua primeira 

Casa dei Bambini no contexto da habitação operária em Roma. Embora muito 

rudimentar, e desprovida de materiais e mobiliário adequados, o arranjo 

espacial dado à sala que lhe havia sido cedida prefigurava já o princípio básico 

de liberdade de movimentos, de expressão e de tempos de ensino que 

marcariam o Método Montessori. Contrariamente à organização hierarquizada 

em torno da figura do professor, a sala de trabalho desta Casa dei Bambini não 

possuía mobiliário fixo, nem lugares marcados para alunos e professor. O 

espaço entendia-se como característica fluida que permitia e incentivava a 

1. Aspecto da área destinada às
actividades exteriores contidas no Método

Froebel, em Blankenburg.

[I.20] “Casa dei Bambini” de Maria Montessori. [I.21] Área destinada às atividades exteriores do método 
de Froebel, em Blankenburg.
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Com este intuito o pedagogo fundou, em 1837, uma nova escola na cidade de Blankenburg, 
na Turíngia – juntamente com Wilhelm Middendorf e Heinrich Langethal – que apelidou 
de “Play and Activity Institute”. Mas foi em 1840 que se consagrou um dos mais famosos 
pedagogos de sempre e revolucionou a “arquitetura infantil”, ao mudar o nome da escola 
para kindergarten - o primeiro jardim-de-infância.33 

Para Froebel, a escola infantil deveria representar uma sociedade ideal - daí o nome jardim-
de-infância (kindergarten) - porque remete para uma ideia de criança como planta em 
crescimento, dos educadores como jardineiros que devem supervisionar este crescimento, 
de jardim usado como referência ao ambiente que as envolvia e, do edificado como símbolos 
representativos do mundo natural34. Esta definição era importante, pois as suas teorias 
ditavam que as crianças aprendiam através de linguagem simbólica, com o uso de metáforas 
e analogias. 

Segundo o pedagogo, “o jardim-de-infância assemelha-se mais às práticas familiares do 
que à escola básica e por isso recusa a transmissão de um conhecimento sistematizado, 
dando preferência ao ‘desenvolvimento e à aprendizagem auto-iniciada pela criança, tão 
comum no contexto familiar’”.35 No entanto, esta filosofia estabelecia os jardins-de-infância 
como sendo complementares à vida familiar, ao invés de um substituto a esta.

Na última década do século XIX, a ideia dos jardins-de-infância tornou-se cada vez mais 
institucionalizada, sendo todo o movimento rígido na sua interpretação do método de Froebel. 
Com o surgimento de novas respostas para os novos problemas identificados, a mudança 
tornou-se inevitável e neste sentido, Montessori foi a sucessora de Froebel, utilizando muitos 
dos seus ideais, adaptando-os às suas descobertas na medicina e educação de crianças com 
necessidades especiais.

Maria Montessori (1870-1952) criou, em 1907, o projeto Casa dei Bambini, no bairro 
operário reabilitado de San Lorenzo em Roma, cujo objetivo era cuidar de crianças, entre 
os três e os sete anos, sem patologias mentais. Tendo em conta o seu sucesso com “crianças 
especiais” – sendo capaz de ensinar a crianças de necessidades especiais tão eficazmente que 
eventualmente conseguiam ler e escrever ao nível dos padrões de exame – acreditava que os 
seus métodos seriam ainda mais eficazes no ensino de crianças ditas “normais”. Deste modo, 
aplicou os seus métodos a crianças muito novas, cuja capacidade mental estaria ao mesmo 
nível das mais velhas com dificuldades mentais, apelando à sua mente através dos sentidos 
ao invés do intelecto.36

33 Idem.
34 Idem.
35 Friedrich Froebel apud Ana Sofia Rodrigues de Oliveira, op. cit., p. 9.
36 Mark Dudek, op. cit..
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[I.22] Loris Malaguzzi na escola infantil Reggio Emilia.

[I.24] A “piazza” da abordagem Reggio Emilia. 
Jardim-de-Infância Reggio Emilia, Vincenzo Mainardi, Itália, 2005.

[I.23] O “atelier” da abordagem Reggio Emilia.



caPítulo I - uma VIsão HIstórIca sobre a InfâncIa e os esPaços educatIVos | 35  

Concebeu também um conjunto especifico de exercícios de ginástica com o intuito de 
desenvolver a coordenação motora da criança. Os “presentes” de Froebel e os aparelhos 
didáticos de Montessori são diferentes na sua forma, mas semelhantes na sua metodologia 
psicológica, pois combinam coordenação física com o desenvolvimento natural do processo 
cognitivo. 

Ao comparar o primeiro jardim-de-infância de Froebel, localizado no vale escondido de 
Thuringia, e a Casa dei Bambini de Montessori, na zona mais sórdida da cidade de Roma, 
compreende-se a disparidade existente entre os pontos de vista e as preocupações dos 
dois pedagogos. Enquanto Froebel se concentrava num ambiente rural ideal, destacando a 
natureza para o desenvolvimento infantil, Montessori focava a sua atenção na envolvente 
mais próxima, enfatizando a sua importância nos seus métodos mais pragmáticos.37  

Por sua vez, Loris Malaguzzi (1920 – 1994) foi um psicólogo e pedagogo, que iniciou a sua 
carreira como professor primário numa região a nordeste de Itália, na cidade Reggio Emilia, 
e foi através do contacto direto e observação de crianças ao longo dos anos que desenvolveu 
a sua pedagogia infantil.

A abordagem Reggio Emilia à educação infantil é considerada uma das mais influentes 
filosofias pedagógicas deste período. Por um lado, baseia-se num conjunto de princípios 
de aprendizagem que encorajam o pensamento independente e criativo, interação coletiva, 
assim como atividades e espaços visualmente estimulantes. Por outro, foca-se na relação 
entre professores, pais e crianças, de forma a colaborarem no processo de aprendizagem 
e educação; na observação e documentação meticulosa deste procedimento, com registos 
escritos e visuais das atividades diárias infantis; na importância do ambiente na aprendizagem 
e no uso de artes visuais como auxilio ao desenvolvimento infantil.38

Muito importante também é o espaço de atelier proposto por Malaguzzi, um componente 
integrante e fundamental na sua metodologia educativa. Este espaço é considerado essencial 
pois potencia o desenvolvimento geral e abrangente das capacidades de expressão das crianças, 
por meios de linguagem e ação – usando por exemplo o desenho, pintura, corte, colagem – 
transformando, construindo e desconstruindo. O atelier funciona como elemento condutor 
e impulsionador, que apela a todos os sentidos das crianças, e as guia no desenvolvimento 
das suas capacidades de imaginação, criatividade, representação, compreensão, perceção, 
etc.39 É neste espaço que se desenvolvem as “cem linguagens das crianças”, e como tal, este 

37 Idem.
38 Pablo Helguera, “Designing Better Worlds”, in Century of the Child: Growing by Design 1900-2000.
39 Mark Dudek, op. cit..
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[I.25] Jardim-de-Infância Reggio Emilia. 
Tullio Zini e ZPZ Partners, Itália , 2009.

[I.27] Jardim-de-Infância Reggio Emilia. 
Tullio Zini e ZPZ Partners, Itália , 2009.

[I.26] Jardim-de-Infância Reggio Emilia. 
Tullio Zini e ZPZ Partners, Itália , 2009.

[I.28] Jardim-de-Infância Reggio Emilia. 
Tullio Zini e ZPZ Partners, Itália , 2009.
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deve existir, não só, numa sala própria que comunica com a praça central – piazza40 –, mas 
também, como um espaço adjacente a cada sala de aula, pois, como defende Loris M. “elas 
[as crianças] têm cem linguagens a serem aprendidas e também a serem mostradas.”41 

Tal como Montessori, também Malaguzzi se preocupava com a relação entre a escola 
e o meio em que se insere, pretendendo desenvolver uma pedagogia que interaja com a 
comunidade e sociedade que a rodeia, de modo a “articular a educação infantil com os 
outros setores do tecido social, visando a melhoria das condições de vida material e não 
material das crianças e adultos”. 42 Assim, algumas das atividades realizadas pelas crianças 
incluem passeios pela região.

Uma escola típica Reggio Emilia é caracterizada pela sua transparência, com grandes janelas 
que proporcionam muita luz; plantas nas salas de aula e um jardim no exterior, de modo a 
promover uma relação constante com a natureza; um grande espaço central de encontro 
de todas as crianças e elemento distribuidor para os outros espaços – evitando a existência 
de corredores; e o espaço de atelier. O objetivo desta escola é construir um lugar onde o 
conhecimento e a cultura se incrementam em uníssono, um laboratório de inovação na esfera 
política, civil e cultural, e também, na pesquisa educacional. Segundo Malaguzzi, a escola 
original procurava “dar um significado humano, dignificado e civil à existência, conseguir 
fazer escolhas com clareza e propósito, e ambicionar um futuro para a humanidade.”43

40 Onde as crianças se reúnem e cruzam a várias alturas do dia, socializam, interagem umas com as outras e consomem as 
refeições em grupo. Neste lugar encontram-se também diversas estruturas à escala da criança, concebendo uma abundância 
de zonas onde se podem realizar as mais variadas atividades – como ler, brincar ou descansar. A possibilidade das crianças 
interagirem na praça (piazza), permite-lhes criar experiências e desenvolverem um sentido de identidade pública.
41 Tizuko Kishimoto e Mónica Pinazza apud Ana Sofia Rodrigues de Oliveira, op. cit., p. 19.
42 Ana Lúcia Goulart de Faria apud Idem, p. 21.
43 Pablo Helguera, op.cit., p. 224.
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porta. O campanário foi um dos símbolos mais significativos da arqui-
tectura escolar deste período, recordando aos alunos as horas das aulas. 
No interior, foi valorizada a habitação do professor, que ocupava a parte 
central do edifício, se este tivesse duas salas, ou uma das extremidades 
se fosse de uma só sala, mas com entrada e janelas na fachada principal 
– uma clara dignificação da função docente. Nas salas de aula aplicaram-
se as prescrições higiénicas que circulavam internacionalmente, como 
a iluminação unilateral de esquerda, janelas de caixilhos amovíveis, pa-
redes revestidas a azulejos na parte inferior, entre outras. As limitações 
financeiras levaram à ausência ou desvalorização de espaços especiali-
zados para educação física ou trabalhos manuais, assim como se igno-
rou a indicação de mobiliário específico.

Escola Adães Bermudes, em Portalegre, 1901 (posteriormente foi remodelada)

Em 1900, o projecto de edifícios escolares apresentado por Adães 
Bermudes obteve a Medalha de Ouro da Secção de Arquitectura Escolar 
da Exposição Universal de Paris. No entanto, em Portugal foi objecto de 
críticas, considerando-se que não traduzia todas as prescrições higié-
nicas e as salas eram pequenas e acanhadas. Adães Bermudes inaugu-
rou um novo tipo de escolas, nelas sintetizando a herança das escolas 
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Escola Conde de Ferreira, em Sintra, inaugurada em Julho de 1883.
Fonte: Beja, 1990: 49.

Na parte posterior, situava-se a habitação do professor. No caso de 
a escola ser para os dois sexos, a planta duplicava. O espaço escolar 
ainda previa uma área circundante de 600 a 900 m2, para recreio e 
prática de exercícios de ginástica, assim como para o eventual cultivo 
de uma horta pelo professor. As condições que influenciavam o estado 
físico e moral das crianças e o estudo serão profusamente regulamen-
tadas, como a exposição à luz, temperatura, mobiliário, ventilação e 
sanitários, inspirando-se em legislação francesa (Silva, 2002). O modelo 
uniforme de 1866, a aplicar por todos os municípios, foi depois sujeito a 
propostas de alteração. No entanto, a sua implementação foi lenta e difí-
cil, mesmo na versão inicial, mais simples. Apesar das dificuldades, este 
legado motivou a regulamentação e normalização das casas de escolas, 
inaugurando as políticas públicas e a arquitectura escolar oficial para o 
ensino elementar, em Portugal.

A legislação que se seguiu (1871, 1875, 1878, 1880, 1886) tomou 
como referência a portaria de 1866, embora tenha introduzido, em 1871, 
rectificações e a flexibilização nas condições que deviam ser observa-
das na construção de casas de escola, no sentido da sua simplificação. 
Pretendia-se, fundamentalmente, reforçar a inspecção e o controle sobre 
as construções escolares, de forma a ordenar, organizar e regular a rede 
escolar de ensino elementar. Mas a realidade resistia às medidas legis-
lativas. No ano lectivo de 1888-89, as inspecções então realizadas às 
escolas oficiais e particulares revelavam que 2615 (69,5 %) dos edifícios 

309 A  I D E I A  D E  ‘ C A S A  D A  E S C O L A ’  N O  S É C U L O  X I X  P O R T U G U Ê S

“As edificações escolares não devem ser mesquinhas nem luxuosas. A extrema severidade torna a escola
pouco atraente; uma decoração exagerada só serve para elevar a despesa e em nada beneficia a
instrução.”69

Na verdade, os condicionalismos orçamentais restringiram, ab ovo, o trabalho da Associação
dos Engenheiros. Não estranha, pois, que uma questão tão importante como prever espaços
especializados para actividades no exterior da sala de aula não tivesse sido realmente considerada.

Recuperando agora a pergunta formulada, o que nos revela o projecto vencedor do concurso
público de 1898, concebido pelo arquitecto Adães Bermudes (1864-1947)?

Figura 9
Planta, ao nível do 1.º piso, do projecto-tipo das escolas ‘Adães Bermudes’ (2 salas de aula). 1898.

Fonte: BEJA, 1990.

No essencial, Adães Bermudes desenhou duas propostas de edifícios escolares (1 e 2 salas de
aula, com residência em ambos os casos). Seguindo de perto a planta do 1.º piso, a escola
compreendia um pequeno átrio com vestíbulo ao fundo, instalações sanitárias, sala de aula e
pátio para recreio (parcialmente coberto). A habitação do docente, com passagem interna para a
escola e desenvolvimento em dois pisos, surgia bastante valorizada relativamente aos restantes
espaços edificados.

Ao nível da planificação interna, o projecto distanciava-se das preocupações coevas com a
educação física e mesmo com os trabalhos manuais (consignados na Reforma da Instrução Primária
de 22 de Dezembro de 1894), não sendo concebidos, em acordo aliás com o entender da Associação
dos Engenheiros, espaços autónomos para esses fins.

No que concerne à aparência externa do edifício, Adães Bermudes, numa solução moderada
(nem demasiado austera, nem demasiado luxuosa), opta por recorrer ao tradicional campanário
e a elementos cerâmicos para dinamização visual das fachadas.

Não foi, no entanto, por razões de ordem estética que as escolas tiveram depreciativa
conotação. Efectivamente, o projecto não correspondia ao vértice dos discursos dos anos 1890,
muito focalizados no problema da clausura das crianças em espaços acanhados. Assim se

69 Revista de Obras Públicas e Minas, n.os 340 a 342, 1898: 137.

300 C A R L O S  M A N I Q U E  D A  S I L V A

Nessa perspectiva, o facto de o professor viver no edifício asseguraria, em alguma medida, o
cumprimento dos seus deveres e obrigações, não induzindo portanto a qualquer espécie de laxismo.

Em termos arquitectónicos, como se traduziu o afã legislativo de 1866? A planta das escolas
conde de Ferreira, elaborada em obediência a um padrão uniforme, não previu qualquer situação
de diversidade consignada na portaria (a exemplo de frequência de ambos os sexos, ou de se tratar
de uma escola feminina). Na leitura da planta observa-se que uma outra regra, embora não
taxativa, foi ignorada: a habitação do professor manteve-se incorporada no edifício da escola.
Todavia, continuando a ser possível a comunicação interna, eram acentuadas as barreiras físicas
destinadas a individualizar as duas funções.

37 COSTA, 1870.
38 COSTA, 1870: 289. Apesar da lei de 27 de Junho de 1866 ter declarado de utilidade pública a expropriação de

casas ou terrenos necessários à fundação de escolas de instrução primária, a verdade é que muitas das câmaras tiveram
dificuldades em encontrar terrenos com as exigências de área consignadas na lei, lembre-se 600 a 900 metros quadrados
só de espaço não edificado. Como me adiantou o Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves, da Faculdade de Letras
do Porto, esse processo não decorreu de forma simples e linear, entre outros motivos, pelo facto de os municípios necessitarem
de terrenos para a instalação de cemitérios públicos. Acresce dizer que D. António da Costa, nos seus textos, pugnou
muitas vezes pela inclusão da ginástica na escola elementar, algo que viria a ser consignado, ainda que muito efemeramente,
na Reforma da Instrução Primária de 16 de Agosto de 1870, da qual foi aliás o autor.

Figura 5
Planta padronizada das escolas conde de Ferreira (1866).

Nota: A sala de aula, ao centro, é substancialmente valorizada no confronto com a residência do professor (à
direita). Referência ainda a um espaço relativamente amplo, contíguo à sala de aula, no essencial reservado
para recitações; claro indicador da importância que a memorização detinha no processo de aprendizagem.

Fonte: Archivo de Architectura Civil, Outubro de 1866.

 Alguns anos mais tarde, um observador atento como D. António da Costa37, a despeito de
valorizar a iniciativa do conde de Ferreira, expendia algumas críticas ao projecto. Era de lamentar,
na sua opinião, a inexistência de um “jardim ou espaço livre para a higiene e educação física”38.

[I.29] Escola Primária Conde de Ferreira, Sintra, 1883. [I.31] Escola Primária Adães Bermudes, Portalegre, 1901.

[I.30] Escola Primária Conde de Ferreira, Sintra, 1883. [I.32] Escola Primária Adães Bermudes, Portalegre, 1901.
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3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO PORTUGUÊS

 O espaço habitado por um povo que fala a mesma língua e percorre a mesma história ao 
longo de oito séculos é, forçosamente, lugar de construção de uma cultura nacional e Raul 
Lino surge como um momento privilegiado da recriação do imaginário coletivo, na ‘longa 
duração’ da terra e do homem em Portugal.44 

Irene Ribeiro

Com a manifestação de preocupações higiénicas, necessidade de materiais e mobiliário 
adequados, bem como, a defesa de métodos de aprendizagem ativos na educação das crianças 
assistiu-se, na década de 1860, a uma modernização pedagógica em Portugal, à semelhança 
do que já vinha a acontecer em países mais desenvolvidos.  Estas preocupações ao nível dos 
espaços educativos e condições de ensino nas construções escolares, foram contempladas 
pela primeira vez na Portaria de 20 de Julho de 1866, com a doação de 120 escolas ao 
Estado, por parte do Conde Ferreira.45

Na concretização das Escolas Conde de Ferreira46 encontravam-se os mencionados cuidados 
com a higiene, “linhas simples e clássicas, com a fachada principal dominada pela porta, 
ladeada por duas janelas e encimada por um frontão triangular”.47 A escola era composta 
por uma ou duas salas para ambos ou apenas um dos sexos,48 uma pequena sala polivalente 
– podendo esta ser usada como biblioteca; espaço para recitações, receções ou trabalhos de 
costura no caso das meninas –, bem como uma habitação para o docente e uma grande área 
circundante para recreio ou exercícios de ginástica.

Em 1898, Adães Bermudes ganhou o concurso público destinado à apresentação de um 
projeto para escolas primárias49, tendo sido o único a apresentar um projeto. Estas escolas50 
apresentavam uma entrada com vestiário, uma ou duas salas de aula (para um máximo de 

44 Irene Ribeiro, Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitetura, p. 13.
45 “A parte IV da portaria contém critérios muito precisos quanto a localização, dimensionamento e concepção dos edi-
fícios destinados às novas escolas primárias, bem como das residências para os professores”, in Filomena Beja... [et al.], 
Muitos anos de Escolas: Edifícios para o Ensino Infantil e Primário até 1941, vol. I, p. 47.
46 Estas escolas eram construídas de raiz ou adaptadas a partir de edifícios pré-existentes.
47 Maria Joao Mogarro, op. cit., p. 92.
48 Sendo que neste caso, e com apenas uma sala de aula, “deveria haver uma separação em madeira amovível para 
delimitar o espaço reservado a alunos e a alunas”. Idem, ibidem.
49 Segundo um programa estipulado  pela Associação de Engenheiros Civis Portugueses.
50 Em Portugal este projeto foi alvo de diversas críticas, considerando-se que não respondia às necessidades higiénicas e 
que as salas eram demasiado pequenas.
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[I.33] Escola Central nº1, Lisboa, 1875.
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50 alunos cada), instalações sanitárias, recinto exterior com parte coberta e habitação para 
o professor, sendo que o programa previa a separação total entre sexos. Em extremidades 
laterais opostas do edifício, estavam situadas entradas independentes para as salas de aula 
(uma para o sexo masculino e outra para o feminino), prevendo assim a separação total entre 
eles. Estes foram os primeiros edifícios expressamente construídos para funcionarem como 
escolas.51

No entanto, ambos os casos se revelaram carentes em relação a outros exemplos (como 
o dos Jardins-Escolas), pois os dois modelos apenas se comprometem a dar resposta52 a 
necessidades elementares, como o número de alunos, a sua divisão por género e alojamento 
para os professores e, não promovem uma relação estreita entre os princípios pedagógicos e 
os fundamentos arquitetónicos de organização do espaço.53 

Por outro lado, o conjunto de iniciativas que se destacaram nesta modernização pedagógica 
que Portugal atravessa no século XIX, foram desenvolvidas pela autarquia de Lisboa – 
durante a fase de descentralização do ensino elementar (1882-1892) –, das quais se destacam: 
a publicação da “Froebel. Revista de Instrução primária” (1882-1885); o primeiro jardim-de-
infância froebeliano em Portugal – o Jardim da Estrela (1882);54 a consolidação das escolas 
graduadas; o Museu Pedagógico Municipal de Lisboa e a Escola Central nº1 (1875).55

Neste sentido, compreende-se que as novas implementações e preocupações foram 
traduzidas em alterações físicas na organização dos espaços educativos, levando a uma 
nova arquitetura escolar – a escola graduada56 – ou seja, “uma escola primária renovada, 
mais estandardizada e capaz de ministrar um programa enriquecido”.57 A escola graduada 
representa assim “o projeto de modernização do ensino e da própria cidade; a antítese, 
portanto, da escola de classe única, conotada em absoluto com o mundo rural, paradigma 
de tradição e imobilismo” 58 e constitui uma referência na paisagem pedagógica portuguesa. 

51 Idem.
52 Mesmo esta “resposta” por parte dos modelos fica aquém do previsto, surgindo na imprensa protestos e relatos tenebrosos 
de salas de aula. “Sabe-se que, infelizmente, nem este ‘mínimo provisório’ [nova portaria publicada em 1871 que identificava 
requisitos mínimos e indispensáveis para a organização das escolas primárias] veio a ser observado em dezenas de escolas 
que, por todo o país, continuavam a funcionar em espaços alugados”, in Filomena Beja... [et al.], op. cit., p. 49.
53 Sónia Rafaela Salgueiro, “Habitar no Jardim-Escola – analogias e afinidades entre a ‘Casa Portuguesa’ e os Jardins-
Escola João de Deus”, in Resdomus – plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitetónica, 2013, 
disponível em <www.resdomus.org>, consultado em março de 2014.
54 Ambas as iniciativas surgem nas comemorações do centenário do nascimento do pedagogo Friedrich Froebel.
55 Este edifício possui quatro salas, residência para o professor, e estava destinada ao sexo masculino.
56 Em Portugal designada de “escolar central”, em oposição à “escola paroquial” (ou de classe única). “No campo da 
arquitetura, a legislação de 1866 previa já a existência de escolas urbanas, com diversas salas de aula, que correspondiam 
à escola graduada ou central, onde vários professores ensinavam a conjuntos de alunos, distribuídos por turmas e salas, 
sendo agrupados em função da sua idade e nível de conhecimentos”, in Maria João Mogarro, op. cit., p. 96. 
57 Carlos Manique da Silva, “O modelo de escola graduada e a expansão da rede escolar no município de Lisboa (1881-
1892)”, in Revista Brasileira de História da Educação, v. 12, nº 2, 2012, disponível em <http://repositorio.ul.pt>, consultado 
em maio de 2014, p. 17.
58 Idem, ibidem.
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[I.34] Jardim da Estrela, Lisboa, 1882. 

[I.35] Jardim da Estrela, Lisboa, 1882. [I.37] Jardim da Estrela, Lisboa, 2014. 

[I.36] Jardim da Estrela, Lisboa, 2014. 
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Ao nível do ensino infantil, o Jardim da Estrela que visava transformar o ensino no país ficou 
aquém das intenções governamentais, pois, tal como diz Maria João Mogarro: “O retrato 
geral que foi traçado das escolas portuguesas apresentou-se persistentemente desolador, 
entre a segunda metade de oitocentos e o final do regime republicano (1926), apesar dos 
discursos inovadores e de sucessivas medidas legais, que preconizavam a renovação do 
sistema educativo e revelavam uma expressiva atualidade”.59

Segundo João Aboim “Apesar do interesse revelado, as concretizações práticas             
resumiram-se a algumas iniciativas pontuais não se tendo estabelecido uma prática 
consequente e duradoura de construção de equipamentos pré-escolares.”60  Este jardim-de-
infância pretendia servir de modelo e iniciar um plano de construções para a educação infantil 
pública, no entanto, permanece um exemplar único da escola froebeliana em Portugal.

Por sua vez, sensivelmente na mesma altura, desenvolvia-se o Método João de Deus que 
revolucionou a educação infantil portuguesa. Considerando que no final do séc. XIX 
o país apresentava uma taxa de analfabetismo relevante, em comparação a outros países 
europeus  –  80% da população era iletrada – João de Deus (1830-1896)61 desenvolveu uma 
metodologia educativa adaptada às especificidades próprias da criança, tornando-se assim, 
um dos fundadores da pedagogia moderna no país. 

João de Deus Ramos (1878-1953), deu continuidade à obra do seu pai, em prol de uma reforma 
pedagógica, fundando as escolas experimentais infantis, formalizadas arquitetonicamente 
com características muito próprias, onde se aplicavam princípios modernos da pedagogia     
– os Jardins-Escolas. Este pioneirismo atravessou todo o período da Primeira República e do 
Estado Novo até aos dias de hoje.

No início do século XX, os conteúdos e ideais pedagógicos enunciados anteriormente 
ganham outra relevância com a implantação da I República. Em 1911 teve efeito a Reforma 
do ensino infantil, primário e normal (Decreto de 29/03/1911)62 “uma Lei que reformava 
profundamente as estruturas do ensino infantil, primário e normal e que, necessariamente, 
viria a exigir soluções novas à arquitetura escolar e a pressionar a construção, remodelação 
e reparação dos equipamentos educativos.”63  

59 Maria João Mogarro, op. cit., p. 111.
60 João Manuel Rato Faria Aboim, op. cit., p. 95.
61 Poeta e jornalista, dedicou-se ao estudo aprofundado da língua portuguesa, com o intuito de criar um método de 
aprendizagem natural e fácil, para a criança, sem recorrer à memorização sistemática. Este método inovador de aprendizagem, 
denominado de “Cartilha Maternal”, foi publicado em 1876, e faz parte integrante, ainda hoje, do consagrado Método João 
de Deus. 
62 Com a lei de 1911 “foi criado oficialmente o ensino infantil para os dois sexos, jardins-escolas em cada um dos bairros 
de Lisboa e do Porto, nas capitais de distrito e nas sedes dos principais concelhos. O Ensino Primário, em regime de co-
educação, distribuiu-se pelos graus elementar, obrigatório, dos 7 aos 9 anos”, in Comissão Nacional para as Comemorações 
do Centenário da República, Educar. Educação para todos. Ensino na I República, p. 31.
63 Filomena Beja... [et al.], op. cit., p. 85.
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[I.39] Portugal apresentava uma percentagem elevada de 
população iletrada, em comparação com a restante Europa

[I.38] A taxa de analfabetização da população portuguesa 
no final do séc. XIX era cerca de 80%.

Educar uma sociedade é fazê-la progredir, torná-la um conjunto harmónico e conjugado 
das forças individuais, por seu turno desenvolvidas em toda a sua plenitude. E só se pode 
fazer progredir e desenvolver uma sociedade fazendo com que a ação contínua, incessante 
e persistente de educação atinja o ser humano sob o tríplice aspecto: físico, intelectual e 
moral.

Portugal precisa de fazer cidadãos, essa matéria-prima de todas as pátrias.1 
Decreto de Lei de 29 de Março de 1911

1 Preâmbulo do Decreto de Lei de 29 de Março de 1911 apud Luis Grosso Correia, “Centenário da República: O ensino 
primário na primeira república - O homem vale, sobretudo, pela educação que possui”, in Dossier, Nº 1713, 2010, disponível 
em <http://www.searanova.publ.pt>, consultado em agosto de 2014.
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Seis anos mais tarde foram publicadas as “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”64 para 
o ensino primário e infantil (Decreto de 20/01/1917), influenciando assim, o modo como a 
escola é concebida e organizada fisicamente – onde cada espaço era tratado concisamente, 
segundo critérios fundamentais, evidenciando o aspeto regionalizante dos edifícios.65

A aplicação prática das intenções republicanas foi dificultada, devido à instabilidade política 
vivida neste período. Sendo que, a implementação das Normas de 1917 “tornou-se bastante 
problemática logo na época em que foram aprovadas” 66, pois “as conhecidas circunstâncias 
em que a República viria a completar os seus primeiros 10 anos não permitiram que, até 
então, se definisse, em concreto, um plano de construção de edifícios que atendesse às 
carências do País.”67 

Os valores pedagógicos e educativos assentavam nos princípios base do republicanismo – 
na cidadania, democracia e autonomia – e, como tal, mantêm-se atuais ainda hoje.68 Pois 
embora se tenha assistido a diversas alterações no pensamento pedagógico e nas políticas 
educativas, com a mudança de regime político (transição da I República para a Ditadura 
Militar e, posteriormente para o Estado Novo69) os valores promovidos pela I República 
– “integrados no quadro da democratização do ensino e de valorização da cidadania que 
lhes estiveram associados” 70 – constituem, ainda hoje, “uma preciosa herança para os 
princípios educativos que orientam a Escola atual e futura”. 71

Assim, conclui-se que, em Portugal, a educação para a segunda e terceira infâncias teve 
um progresso lento em relação à restante Europa. No entanto, iniciativas como a da atual 
Associação de Jardins-Escolas João de Deus e da Câmara Municipal de Lisboa contribuíram 
para o seu desenvolvimento. O facto de o país ter tido uma revolução industrial pouco 
vincada e, como tal, pouca mobilização de mão-de-obra feminina, fez com que não houvesse 
necessidade de criação de locais que cuidassem das crianças, como aconteceu noutros países. 
Por outro lado, o regime totalitário vivido antes de 1974 fechava o país à revolução sentida 
na Europa e, como consequência, à evolução acelerada da educação.

64 Ainda com carácter provisório, visto que as primeiras Normas foram publicadas na Portaria de 13 de Julho de 1912.
65 Carlos Manique da Silva, “Projetos de escolas primárias do arquiteto Raul Lino durante a I República Portuguesa”, 
in Revista Linhas – Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, v. 12, nº 1, 2011, disponível em <http://
repositorio.ul.pt/>, consultado em novembro de 2013.
66 Filomena Beja... [et al.], op. cit., p. 97.
67 Idem, ibidem.
68  A I República deu prioridade à alfabetização e ao progresso da instrução popular, ao promover uma educação integral – 
que abrange a educação física, cívica, social e artística – e um ensino que contemplasse os vários ramos do conhecimento, 
por forma a desenvolver a cultura técnica e científica do indivíduo.
69 “Havia a intenção de ensinar as crianças a ler, mas seria prioritário educar politicamente o povo. [...] A escolaridade 
dos adultos ficava de fora, no programa de educação nacional, admitindo-se a emigração, o serviço militar e algumas 
condicionantes legais acabariam, de algum modo, por atenuar as elevadas taxas de analfabetismo.”, in Filomena Beja... 
[et al.], Muitos anos de Escolas: Edifícios para o Ensino Infantil e Primário anos 40 – anos 70, vol. II, p. 13-14. 
70 Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, op. cit., p. 3.
71  Idem, ibidem.
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[I.40] João de Deus (1830-1896). [I.41] João de Deus Ramos (1878-1953).
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4. UMA TIPOLOGIA ADAPTADA À REALIDADE PORTUGUESA

João de Deus e João de Deus Ramos são dois grandes nomes na história da pedagogia 
portuguesa; um foi o pensamento, outro a ação, um criou o método, o outro a escola.72

 Júlio Dantas

O Jardim-Escola João de Deus é um tipo de escola infantil autenticamente português, que 
se rege por uma metodologia moderna e uma linguagem arquitetónica própria, procurando 
um modelo humanista assente “no conceito de desenvolvimento integral da criança, no 
individualizar de cada aluno e no esforço de desenvolver a sua capacidade criativa e a sua 
maturidade emocional.”73 

João de Deus Ramos interessava-se pelo movimento da “Escola Nova” e pela necessidade 
de evoluir a educação infantil em Portugal, afirmando que “o abandono das crianças, sob o 
ponto de vista cultural, antes da idade (7 anos), não é só uma lacuna que os Jadins-Escolas 
se propõem a preencher, mas um grave erro a corrigir”.74 

Neste sentido, decidiu criar neste país escolas diferentes das primárias, onde a sua 
finalidade “fosse o desenvolvimento integral da criança e não a aquisição e transmissão 
de conhecimentos. Um lugar que oferecesse um ambiente motivador, não intimidante ou 
assustador, e onde a criança pudesse viver intensamente a sua infância e desenvolver os 
seus interesses próprios.”.75 Esta escola tinha também como objetivo acabar com o sistema 
educativo para elites, pois JDR defendia “a igualdade de direitos e de oportunidades, 
tornando o acesso às escolas igual para todos, não havendo distinções de classes, raças 
ou credos. As mensalidades eram adaptadas às responsabilidades de agregado familiar, 
chegando mesmo a ser gratuitas quando necessário.”76

Segundo João Aboim, JDR não só teve conhecimento de viagens realizadas por outros ao 
estrangeiro como efetuou, ele próprio, várias visitas com o intuito de conhecer os programas e 
os espaços pedagógicos destinados à infância, tendo as mais significativas sido concretizadas 
em 1908, a Itália e à Suíça.77 No entanto, queria produzir uma obra original, pois acreditava 

72 Júlio Dantas apud Maria da Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho, O Método Educativo João de Deus, p. 1.
73 Prof. A. H. De Oliveira Marques apud Idem, p. 2.
74 António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, Associação de Jardins-Escolas João de Deus – Regulamento Interno para 
as valências de Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico, anos letivos 2013/15, p. 13.
75 João de Deus Ramos apud Ana Sofia Rodrigues de Oliveira, op. cit., p. 23.
76 João de Deus Ramos apud Idem, ibidem.
77 João Manuel Rato Faria Aboim, op. cit..
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[I.42] Esboço inicial para o primeiro Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra.

[I.43] Projeto para o primeiro Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra, de 1911.
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que as escolas não deviam basear-se num método importado, mas sim num autenticamente 
português, afirmando: “Rejeito toda a cópia servil do que se faz no estrangeiro, à exceção, 
contudo, daquilo que é universalmente adotável ou adaptável.”.78 

Assim sendo, a pedagogia infantil de João de Deus e de João de Deus Ramos caracterizava-se 
pela preocupação em adaptar o método à realidade portuguesa, de forma a preservar, não só, 
a cultura e as tradições do país, mas também, a identidade nacional de cada indivíduo. Esta 
associação é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) dedicada à educação 
e à cultura, dirigida por António de Ponces Carvalho79, e uma instituição não governamental 
sem fins lucrativos que conta atualmente com 40 Jardins-Escolas em atividade no território 
nacional.80 

4.1 Método João de Deus

A base da metodologia João de Deus centra-se num ambiente de simpatia, firmeza e calma, 
de modo a transmitir à criança um sentimento de segurança.  Proporciona-se um ambiente 
familiar favorável ao desenvolvimento da mesma, usando jogos, danças, canções e histórias 
e tenta-se incutir o gosto pelo trabalho através das tarefas e brincadeiras executadas – “Aos 
quatro anos, e sem que a fatigue, traça-se para a criança um programa muito alegre e 
harmonioso, que a fará aprender bons hábitos e favorecerá a sua integração em grupo.”.81 
Tem-se como objetivo a aquisição de competências basilares ao nível da perceção, da 
motricidade, compreensão e expressão verbal, usando sobretudo, estímulos sensoriais, sendo 
a visão e audição os mais importantes inicialmente.

A criança não deve ser educada num ambiente demasiado protegido, rígido ou artificial, pois 
esta não se encontra num cativeiro fabricado com o único propósito de transformar a criança 
num ser instruído e refinado, pronto a contribuir para a sociedade. Por outro lado, também 
não se deve formar num ambiente que satisfaça todos os seus caprichos e vontades, sem a 
questionar, motivar ou desafiar, pois, tal apenas fará com que a criança se torne mimada 
e estagnada psicologicamente, dando azo a uma evolução condicionada. Sendo ambas as 
situações adversas ao sentido de liberdade pretendido pela metodologia, pois enganam e 
distanciam a criança da noção de realidade.

A disciplina é mantida sem recurso a punições nem recompensas, pois tanto um como 

78 João de Deus Ramos apud António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, op. cit., p. 13.
79 Filho da antiga presidente Maria da Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho (1918 – 1999) e neto de João de Deus 
Ramos.
80 Associação de Jardins-Escolas João de Deus, História da Associação de Jardins-Escolas João de Deus, disponível em 
<http://www.joaodeus.com>, consultado em agosto de 2013.
81 João de Deus Ramos apud António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, op. cit., p. 17-18.
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[I.44] Conjunto de características inerentes à pedagogia João de Deus, nomeadamente em relação à educação atribuída às 
crianças que frequentam os jardins-escola.
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outro são prejudiciais para a formação de carácter. Enquanto as punições são adversas ao 
desenvolvimento da dignidade humana e, muitas vezes, incutidas sem que a criança tenha 
consciência do erro cometido e agravando situações difíceis; as recompensas cultivam a 
vaidade e a inveja, deturpando consequentemente, o sentido de dever –“Prémios e castigos, 
para quê, se uns e outros estimulam a vaidade ou o despeito, o orgulho ou a revolta, desviando 
o espírito infantil do verdadeiro sentido de Vida?”.82

Tal como Rousseau83, João de Deus Ramos acreditava que a criança nasce boa e “É necessário 
defendê-la e compreendê-la” 84. O bom trabalho e comportamento deve ser louvado com 
“elogios e carinhos”, ao invés de prémios fúteis; por outro lado, o mau trabalho e conduta 
não necessitam de imposição de castigos, pois deve ser permitido à criança aprender 
naturalmente com os seus erros e consequências das suas ações. O objetivo é a criança 
melhorar-se a si mesma e não criar rivalidades.

O método utiliza um programa denominado “Temas da Vida”, que pretende de uma forma 
cíclica dar a conhecer à criança o que a envolve, o seu próprio corpo e a sua integração no 
tempo e no espaço, através de exemplos e experiências reais. A ideia de ciclos é desenvolvida 
no pressuposto que todas as lições estão relacionadas umas com as outras, usando assim, um 
método associativo a fim de fortalecer a memória, facilitar a aquisição de conhecimentos 
e exercitar o raciocínio.  As lições devem ser expostas por meio de diálogo, onde o aluno 
observa, questiona e descobre o assunto/objeto em estudo. É também característico deste 
método, o recurso aos “presentes e tarefas” de Froebel, de modo a que a criança interiorize 
situações concretas e operações diárias.85

Para João de Deus Ramos a fase dos cinco anos de idade é muito importante na formação do 
individuo, pois é a idade de transição: a criança já não se encontra na pré-escola, no entanto, 
também ainda não chegou à primária. Nesta fase a aprendizagem da escrita e da leitura 
surge86 “como o desenrolar natural da educação pré-escolar: depois do ensino do código 
oral, a criança pode ser iniciada ao código escrito, que lhe permite aceder à cultura. Estas 
duas aquisições deverão então constituir uma unidade e não revelar duas escolas diferentes 
– a creche [entendido, neste trabalho, como a escola infantil ou  jardim-de-infância] e a 
escola primária – como é habitual no nosso sistema escolar.” 87 

82 João de Deus Ramos apud Idem, ibidem.
83 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) revolucionou a educação europeia infantil no século XVIII, cm as suas publicações 
(como “Emile” ou “l’education” em 1762), levando à criação de novas perspetivas na natureza da criança, métodos de 
ensino, e o objetivo e propósito do processo educacional. Era um naturalista de raiz, rejeitando a cidade e defendendo o 
Homem na sua essência “natural”. As suas ideias na educação infantil eram tão radicais que influenciaram e serviram de 
base filosófica para pioneiros educacionais, tais como Pestalozzi, Owen, Froebel e até Piaget no século XX.
84 João de Deus Ramos apud idem, ibidem.
85 Maria da Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho, op. cit., p. 6.
86 O que é polémico em Portugal, visto no sistema público apenas se iniciar esta aprendizagem aos seis anos de idade.
87 António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, op. cit., p. 21.



52 | Projetar uma InfâncIa Portuguesa 

[I.45] Planta redesenhada pela autora do primeiro Jardim--Escola João de Deus, em Coimbra, de 1911.

[I.46] Representação esquemática da organização programática base do Jardim-Escola João de Deus.
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O método tem outras particularidades como o uso obrigatório de bibe, de forma a esbater 
as diferenças sociais, sendo que cada ano escolar ou idade está associado a uma cor 
especifica, fazendo com que haja simultaneamente, uniformização entre colegas e facilidade 
na identificação da sua classe por parte dos professores. Também o almoço na escola é 
obrigatório, com o intuito de favorecer a socialização e as regras alimentares, de higiene e 
de postura.

4.2 O Jardim-Escola João de Deus

A tipologia dos Jardins-de-Infância não nasce em Portugal, mas o termo Jardim-Escola 
é uma criação de João de Deus Ramos. Este pretendia conceber um projeto pedagógico 
baseado na “Cartilha Maternal”, aliado por um lado a métodos inspirados em Maria 
Montessori e Friedrich Froebel, e por outro, a um espaço arquitetónico original, com “um 
estilo verdadeiramente nacional e até mesmo regional”.88 

O espaço na pedagogia JD é um dos temas mais interessantes desta tipologia, pois como tantos 
outros seus contemporâneos, JDR compreendeu desde o início a importância de construir 
uma arquitetura de qualidade, de modo a otimizar os resultados de aprendizagem do método 
vigente. Assim sendo, preocupou-se em definir características espaciais que seriam mais 
favoráveis tanto à educação infantil como à educação primária. 

A pedagogia desenvolvida é assumidamente ativa (no sentido em que incentiva a auto-
atividade da criança) e como tal o espaço é considerado um elemento pedagógico de grande 
importância, não só como motivador e estimulante do espírito da criança, mas também como 
interveniente no desenvolvimento integral desta. João de Deus Ramos pretendia, em termos 
espaciais, “um ambiente muito alegre, luminoso e florido”, 89  assim como “um ambiente rico 
e de bom gosto” 90 a fim de transparecer à criança um sentido de harmonia e de equilíbrio. 
Aceitava as ideias de Froebel e do seu kindergarten, não como uma imagem retórica, mas 
sim como uma ligação necessária entre a natureza e a criança, pois acreditava que o nome 
froebeliano não evocava a comparação entre a criança e a flor, mas o entusiasmo da primeira 
perante a segunda. 

Segundo o autor destas escolas, a educação não deve ser entendida como uma disciplina 
teórica, mas como o resultado de uma vivência contínua, começando pelo usufruto do espaço 
e pelo aspeto “atraente” do edifício – “as paredes mestras também são mestras” 91 dizia 

88 João de Deus Ramos apud Idem, p. 15.
89 Idem, ibidem.
90 Idem, p. 16.
91 João de Deus Ramos apud Maria da Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho, op. cit., p. 5.
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[I.47] Planta de implantação redesenhada pela autora do primeiro Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra, de 1911.
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frequentemente. O ambiente educativo deste método deveria ser projetado e pensado por 
arquitetos, artistas e artesãos portugueses, pois estes eram profissionais capazes de conferir 
ao espaço, não só, aspetos práticos e funcionais, como também, qualidade e características 
nacionais. Assim, o espaço seria decorado de forma subtil e com bom gosto, e desenhado 
de modo a estimular as capacidades das crianças, conferindo-lhes segurança, conforto e 
identidade nacional.

João de Deus Ramos defendia que a adaptação da criança à escola seria mais fácil e 
confortável se a “fisionomia” desta fosse atraente e familiar, defendendo uma arquitetura 
cuja escala e linguagem se assemelhasse à de uma “casa tradicional”. Em termos projetuais, 
rejeitava os corredores longos e escadas, valorizava o uso de cores suaves, vãos grandes e 
um espaço bem proporcionado.92

A escola devia ser circundada por um jardim, com uma área superior por seis vezes à do 
edifício, evitando a presença de vizinhos ou outras construções demasiado próximas e 
permitindo tanto a realização de atividades ao ar livre, como o cultivo de flores e legumes 
- “Que alegria no dia em que se comem as maçãs que vimos crescer! E que lição bem 
aprendida” 93. Fariam também, parte integrante deste jardim, algumas árvores distribuídas 
por todo o terreno, que possibilitassem espaços com sombra, refúgio do calor e conferissem 
dinamismo ao local. Por outro lado, os grandes vãos de janela permitiam uma ligação 
constante com a natureza, o céu e as árvores; uma relação entre interior e exterior, tanto ao 
nível do olhar da criança, como do adulto; proporcionando também, bastante iluminação e 
ventilação natural, à semelhança do jardim-de-infância froebeliano.

No que respeita o espaço “nobre” desta metodologia educativa, a que JDR denominou de 
“Museu”/”Viveiro, é onde se realizam as relações sociais entre crianças e atividades livres, 
bem como momentos de brincadeira e trabalhos manuais. Com um carácter de salão da 
escola, ocupa uma posição central na organização do edifício, e sendo o espaço com maior 
área, funciona, não só como recreio interior e multiusos, mas também como espaço de 
transição entre os restantes espaços.

92 António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, op. cit., p. 15.
93 João de Deus Ramos apud Idem, ibidem.



Polémico, amado por alguns, contestado e legitimamente incompreendido por outros, o 
arquiteto mantém-se, durante a sua longa vida (95 anos, dos quais 77 de atividade), fiel a 
um conjunto de princípios e de valores que o tornam cativo de uma ética e de uma estética 
ancoradas num tempo e espaços míticos.94

Joana Santos 

 O seu nome, em diferentes momentos, e em diferentes círculos ideológicos, polarizou 
reações opostas: saudado com entusiasmo no princípio do século, usado como criador 
no Estado Novo, obviamente criticado pelos opositores deste regime, talvez tenha sido 
lido superficialmente, em qualquer dos casos. Reler Raul Lino poderá ser, agora, com o 
privilégio da distância histórica, uma forma de, tentando superar o recorrente complexo de 
decadência que invade ciclicamente a cultura portuguesa, procurar mais um contributo para 
uma definição positiva da identidade nacional. Raul Lino foi, acima de tudo, um pensador 
que, em português, pensou Portugal.95

Irene Ribeiro

94 Joana Santos, “Raul Lino”, in coleção Arquitetos Portugueses, nº 1, s.d., p. 9.
95 Irene Ribeiro, Raul Lino: Nacionalismo e Pedagogia, p. 12.
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1. VIDA, OBRA E PENSAMENTO DE RAUL LINO96

 “Construir é educar”97

Raul Lino

Raul Lino nasceu a 21 de Novembro de 1879, em Lisboa. Entre 1893 e 1897 estudou 
arquitetura em Hannover e trabalhou no atelier do professor Albrecht Haupt – especialista em 
Renascimento Português – que lhe incutiu a sua faceta nacionalista e romântica, associada a 
uma forte sensibilidade musical.

Este é sem dúvida um dos arquitetos portugueses mais importantes do século XX. O seu 
legado reside, não só na sua abordagem projetual, para com a arquitetura habitacional e de 
índole pública, como também, na sua extensa obra escrita. Sendo notória a forma como estas 
duas linguagens – os edifícios e as palavras – se relacionam de um modo muito íntimo e 
coeso evidente ao longo do seu percurso de vida.

Ao longo de toda a sua carreira realizou cerca de setecentas obras e projetos que ficaram 
pelo papel; escreveu cinco livros; alguns ensaios e inúmeros artigos publicados em revistas 
ou jornais diários; desenhou cenários e figurinos para o teatro; ilustrou livros e envolveu-se 
na programação de filmes, peças de teatro, bailados e concertos. Deste modo, Raul Lino foi 
um homem com uma formação abrangente e de práticas multifacetadas, que não se restringia 
apenas à arquitetura, tendo uma obra transversal a várias disciplinas, tais como a história, 
antropologia, filosofia e diversos aspetos da arte. 98 

O arquiteto português, estrangeirado na sua formação, orientou toda a sua vida e pensamento 
para uma luta incessante pelo ensino do bom gosto e estilo verdadeiramente português, pela 
educação das pessoas e das casas do seu país. Com este objetivo, “Raul Lino percorre o 
imaginário nacional em busca dos paradigmas de uma identidade arquitetónica a preservar 
e transmitir aos futuros criadores e ao povo em geral.”,99 afirmando: “Um estilo é como as 
boas maneiras, não se cria de um dia para o outro: não vai com receitas ou prescrições, tem 
de ser sazonado por uma disciplina, por um sentimento de decoro que se insinua na gente 
pela educação que recebe.”.100 Bem como:

96 Baseado no título “Vida, Pensamento e Obra” de Joana Santos, op. cit..
97 Raul Lino apud Irene Ribeiro, Raul Lino: Nacionalismo e Pedagogia, p. 341.
98 Joana Santos, op. cit..
99 Irene Ribeiro, Raul Lino: Nacionalismo e Pedagogia, p. 4.
100 Raul Lino apud Idem, p. 2.
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[II.01] Raul Lino (1879-1974). [II.02] Casa do Cipreste, Sintra, 1912.
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 “Se eu fosse pregador, aconselharia calma, moderação, refreamento na fantasia 
com que hoje se propõe construir casas; se eu fosse ditador, iria mais longe: - 
estabeleceria certos tipos, extremamente simples, de janelas, de portas, pilares, etc., 
e tornaria esses padrões obrigatórios por uma lei especial de emergência...” 101

Lino é frequentemente identificado, de uma forma limitada e redutora, como o arquiteto 
aliado à polémica questão da chamada “casa portuguesa”102. Segundo Irene Ribeiro, a obra 
do arquiteto não se pode reduzir à criação de um estilo nacional, sendo que o seu maior 
contributo para a cultura portuguesa, é talvez, “a sua incansável reflexão sobre os valores do 
habitar e a intenção eminentemente pedagógica do seu trabalho.”.103 Assim, como afirma 
José-Augusto França “A ‘Casa Portuguesa’ era então um sintoma, senão um emblema 
necessário deste amor nacionalista”.104

Por sua vez, o pensamento do arquiteto, dominantemente poético, não o fez desenhar 
propostas tendo em conta apenas o seu carácter estético e formal, mas sim realizar projetos 
onde é evidente a preocupação de organizar o espaço segundo a sua funcionalidade prática 
e eficaz na adequação à natureza, ao programa e ao utente; bem como o seu funcionalismo 
simbólico, dotado de carácter cultural e histórico de acordo com o espírito português.105 
Tendo em conta que “A casa não se limita a ser um utensílio, uma caixa tridimensional feita 
de paredes, mas apropria-se do tempo e da memória, aconchegando a vida. É esta dimensão 
vivencial, mítica e simbólica que predomina em toda a sua obra.”.106

Para Lino a finalidade da casa, enquanto espaço arquitetónico, é permitir ao homem escapar 
à alienação e realizar a sua identidade, fazendo corresponder o seu interior com o exterior, a 
alma com o corpo e a casa com o mundo. Assim, a casa tem, não só uma conotação pessoal 
e íntima carregada de memórias, experiências e sentimentos, como também oferece um 
sentido de proteção, acolhimento, segurança e liberdade ao indivíduo que a habita. É neste 
contexto, que o arquiteto compreende a importância sentimental, afetiva e poética do habitar 
humano.107 

Neste sentido, a habitação existe para além da sua materialidade, de soluções práticas para 
problemas de espaço ou do seu estatuto enquanto abrigo e proteção, pois surge também como 
elemento de contemplação integrante na paisagem e como obra cultural que remete “para a 

101 Raul Lino apud Idem, p. 10.
102 Raul Lino anunciou, no ano da sua morte (Julho de 1974): “A casa portuguesa de hoje ainda está por criar”. Idem.
103 Idem, p. 2.
104 José-Augusto França, “Raul Lino – Arquiteto da Geração de 90”, in Raul Lino – Exposição Retrospectiva da sua Obra, 
p. 76.
105 Irene Ribeiro, op. cit..
106 Raul Lino apud Irene Ribeiro, Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitetura, p. 20.
107 Idem.
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[II.03] Esquema representativo das características gerais da arquitetura de Raul Lino.
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compreensão da mentalidade, do ‘espírito do povo’, no contexto do qual se produz”.108

Os seus três primeiros livros: “A nossa casa” (1918), “A Casa Portuguesa” (1929) e “Casas 
Portuguesas” (1933), apresentam teorias sobre os modelos arquitetónicos e os modelos de 
vida nacionais, onde o arquiteto parte de uma análise histórica da arquitetura portuguesa e 
“isola estruturas, escalas, volumetrias e elementos arquitetónicos característicos e promove-
os a paradigmas ideias a adaptar às novas exigências do habitar.” 109 Deste modo, pretende 
ir buscar elementos tradicionais com o intuito de transmitir “os valores de hospitalidade, 
privacidade, intimidade, modéstia, decoro, simplicidade” associados à habitação tradicional. 

110 A sua principal preocupação é a articulação entre a natureza e a cultura resultando num 
“equilíbrio eticamente valioso para a realização humana”.111

 Atualmente em Arquitetura só há verdadeiramente dois estilos bem extremados – o que 
procura a continuidade, ou tradicional, e o que cultiva a descontinuidade e se diz modernista. 
(...) O tradicional que também pode e devia ser moderno, é o que se ajusta espontânea 
e instintivamente a certas noções, menos raciocinadas que sentimentais, fundadas ou 
inspiradas na Natureza e que estão na base de toda a atividade artística.112

Ou seja, para Raul Lino apenas a arquitetura tradicional poderia ser fonte de ensinamentos, 
sendo através da preservação da memória coletiva que se opta mais pelo sentimento do 
que pela razão para caracterizar e transmitir os valores da nacionalidade. Pois a arquitetura 
tradicional “...obedecia sempre a uma lei fundamental: a de ser concebida à nossa imagem 
e semelhança. [...] independentemente de qualquer racionalismo.”.113

No entanto, Lino não pretendia construir como antigamente, mas sim influenciar-se na 
cultura e história nacionais para projetar edifícios modernos. Embora Irene Ribeiro acredite 
que o sentimentalismo romântico exacerbado do arquiteto o tenha impedido de responder às 
exigências reais da sociedade e da estética moderna, o que o levou a isolar-se e a revoltar-se 
contra a industrialização e o progresso científico, identificando os princípios do modernismo 
como os causadores da “desumanização e decadência ética”.114  

Esta batalha contra o movimento moderno dura até ao final da sua vida, e com o decorrer do 
tempo o arquiteto dedica-se cada vez mais à escrita e cada vez menos à construção. Quer os 
seus projetos, quer os seus textos mantêm a sua intenção encorajadora do gosto e pedagogia 
nacionalista, tornando-se cada vez mais prolongados e repetitivos. Pois, se por um lado, 

108 Raul Lino apud Idem, p. 20.
109 Irene Ribeiro, Raul Lino: Nacionalismo e Pedagogia, p. 5
110 Idem, ibidem.
111 Idem, p. 6.
112 Raul Lino apud Idem, p. 9.
113 Idem, p. 10.
114 Raul Lino apud Idem, p. 6.
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[II.04] Desenho de Raul Lino. Projeto de casa suburbana 
no Minho, presente no livro “A Nossa Casa”.

[II.05] Desenho de Raul Lino. Projeto de casa para os 
arredores de Lisboa, presente no livro “A Nossa Casa”.
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parece existir uma certa unanimidade entre profissionais especialistas no reconhecimento da 
qualidade arquitetónica dos primeiros projetos de Raul Lino; por outro, há um consenso no 
que diz respeito ao empobrecimento da linguagem dos seus edifícios, perdendo a capacidade 
inovadora tão presente inicialmente, com o passar do tempo.115 

Contudo, é de salientar que a “filosofia do habitar” de Raul Lino abarcava princípios e 
valores positivos, importantes na sua dimensão pedagógica e que influenciaram visivelmente 
a cultura portuguesa do século XX. Resumindo, como afirma Pedro Vieira de Almeida:

Ora por atitude, por maneira de ser, Raul Lino, recusa a aceleração, recusa a condensação 
e contração de ritmos, recusa o drama, exige tempo para viver ‘como’ e ‘o que’ quer viver, 
exige tempo para sentir e ‘se’ sentir, recusa a velocidade em nome da necessidade vital de 
‘olhar’, e da necessidade vital de se ‘comover a’. [...] Raul Lino persegue o ‘sentido poético 
da vida’. Aí a sua maior coerência, aí o seu maior legado, aí o seu maior valor 116

115 Idem.
116 Pedro Vieira de Almeida “Raul Lino. Arquiteto Moderno”, in Raul Lino. Exposição Retrospectiva da sua Obra, p. 182.
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[II.06] Vitral da Casa do Cipreste, Sintra, 1912.
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2. O ESPAÇO EDUCATIVO SEGUNDO RAUL LINO.

A arte justifica-se, mas não se explica.117

Raul Lino

A convite da Sociedade de Estudos Pedagógicos, por ocasião da exposição de “Arte na 
Escola”, Raul Lino apresenta um trabalho intitulado “Considerações sobre a estética nas 
escolas”, em Março de 1916. Neste texto defende uma educação infantil fundamentada em 
conceitos concretos apoiados na escrita e experienciados, através do contacto direto com o 
meio e as coisas. Por outro lado, identifica critérios para a criação de um espaço escolar de 
qualidade, em termos de funcionalidade, estética e mobiliário.118

Posto isto, a secção da dissertação que se segue, tem por base esse mesmo texto e, pretende 
compilar os princípios base sobre os quais o arquiteto se rege ao projetar espaços educativos 
para a criança.

2.1 Princípios Pedagógicos

Lino defendia os mesmos objetivos que João de Barros, no que respeita à educação, 
quando este afirmava que se deve: “dar à criança todas as possibilidades de viver 
fortemente, completamente”119, sendo o propósito do educador “proporcionar-lhe todas as 
maneiras de se aproveitar dos elementos que tem em volta de si, de tal modo que a sua 
individualidade encontre neles o melhor esteio, o mais completo auxiliar para o seu perfeito 
desenvolvimento”120. 

No entanto, o arquiteto acreditava que o ensino oficial não respondia a estes objetivos, 
nem proporcionava métodos que ajudassem a desenvolver todas as faculdades do aluno, 
considerando que era dada uma maior importância à palavra e instrução literária do que à 
cultura estética no geral. Segundo o arquiteto, esta falta de contacto com a arte leva a um 
empobrecimento intelectual do povo português, um desequilíbrio nas “manifestações da 
nossa vida espiritual”121.

117 Raul Lino apud Bernardo d’Orey Manoel, Fundamentos da Arquitetura em Raul Lino, p. 2.
118 Filomena Beja... [et al.], Muitos anos de Escolas: Edifícios para o Ensino Infantil e Primário até 1941, vol. I.
119 João de Barros apud Raul Lino,“Considerações sobre a estéticas nas escolas”, in exposição Arte na Escola, p.2.
120 João de Barros apud Idem, ibidem.
121 Idem, p. 3.
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[II.07] Jardim-Escola João de Deus da Estrela, Lisboa, 
1915. Vista para o recreio exterior e Museu JD.

[II.09] Jardim-Escola João de Deus da Estrela, Lisboa, 
1915. Sala de aula.

[II.10] Jardim-Escola João de Deus da Estrela, Lisboa, 
1915. Sala de aula.

[II.08] Jardim-Escola João de Deus da Estrela, Lisboa, 
1915. Cantina.
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 Creio que temos a obsessão da palavra, parecendo que nada vemos ou ouvimos senão através 
da letra redonda ou do discurso. [...] Ora, a palavra é, sem dúvida, o grande elemento para 
o comércio das ideias, mas não devemos esquecer que para a permutação das sensações, 
quer sejam expressas por ritmo, harmonia, proporção, cor, timbre ou forma, quer sejam de 
carácter emocional, estimulante ou sugestivo, - todas as artes são úteis e não há nenhuma 
que seja supérflua. 122

RL afirmava que para se desenvolverem as capacidades sensitivas das crianças, de modo a 
permitir um contacto mais abrangente com todas as manifestações da vida e da natureza, seria 
necessário incutir, de uma forma metódica ou por influência do meio envolvente, noções de 
estética com base no apuramento dos sentidos. Acreditava que através de “uma indução lenta 
mas constante, começando por se manifestar no aspeto das instalações escolares e indo até 
aos cursos organizados de desenho, canto coral e dança” 123, ou seja, ao se popularizar as 
noções de estética, através do cultivo das faculdades sensoriais de cada um, possibilitar-se-ia 
uma vida “forte” e mais completa.

O arquiteto defendia que, de um ponto de vista pedagógico, seria importante ensinar por 
meio de textos escritos, quando estes são apoiados por exemplificações124 (sempre que 
possível) direcionadas aos sentidos, de modo a evitar o simples decorar de palavras ou frases 
sem se compreender o seu significado. Com isto, o arquiteto não pretendia incutir às crianças 
conceitos abstratos, pois apenas com experiência de vida e uma certa carga emocional se 
podem compreender tais noções – conceitos como liberdade, dever ou amor à pátria não 
entram na cabeça das crianças e por insistência acabam por ser considerados aborrecidos.

No seu entender, não há educação mais bem fundamentada do que aquela que tem por base 
ensinar a criança a ver, a ouvir, a sentir, a experienciar, a amar. Como tal, um bom professor 
será aquele que consegue despertar emoção, sentimento e interesse nos seus alunos, ao 
ensinar (quer seja usando palavras, música ou artes plásticas) sobre determinada matéria.

 A arte nas escolas tem por fim revelar ao educando a essência ou a forma das coisas, 
por modos alheios ao processo do raciocínio, isto é, baseados diretamente nas funções 
sensoriais.125

122 Idem, p. 3-4.
123 Idem, p. 5.
124 Ao referir que ao invés de desenhar três quadrados iguais de modo a explicar as projeções de um cubo a uma criança, 
mais facilmente esta aprende com um esboço rápido do cubo em perspetiva, o arquiteto conclui que há diferenças entre o 
processo científico e o processo artístico, mas que ambos são úteis na educação em geral – sendo o sistema educativo por 
intuição tão importante como o raciocínio. “O facto de julgarmos que a representação geométrica (que aqui representa o 
método racional) terá muitas vezes maior utilidade prática, não nos impede de reconhecer o valor intuitivo dos processos 
artísticos de educar.”, in Idem, p. 14.
125 Idem, p. 12.
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[II.11] Desenho de Raul Lino. Projeto de escola primária, 
modelo regionalizado Tipo Sul para o Ribatejo e 
Estremadura, 1935.

[II.13] Desenho de Raul Lino. Projeto do Jardim-Escola João de Deus para Faro, 1966. 

[II.12] Desenho de Raul Lino. Projeto de escola primária 
,modelo regionalizado para o centro de Portugal, 1918.
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2.2 Princípios Espaciais

Por outro lado, dentro do mesmo tema da arte nas escolas, Lino urge ainda a importância 
do edifício escolar e do mobiliário, assim como, a necessidade destes serem belos, ou seja, 
desenhados por artistas.

 Parece-me supérfluo dizer como se entende que uma escola deve ser bela, tendo declarado 
que o seu projeto devia ser feito por um artista. O pedagogo dará os elementos de que o 
edifício se deve compor; o arquiteto achará a melhor disposição a dar ao conjunto e cuidará 
da parte decorativa.126

Assim, um edifício deve ser atraente tanto no seu aspeto exterior como interior, considerando 
que o ambiente vivido num espaço pode influenciar de forma muito positiva uma criança. De 
igual modo, a decoração e o projeto espacial devem ser cuidados e pensados com o intuito de 
enriquecer a vida da criança, sendo que é tão importante a boa execução da obra como serão 
o asseio e a ordem aquando do funcionamento da escola.

Neste sentido, o ambiente deve ser confortável, colorido (evitando a monotonia ou a tristeza de 
paredes cinzentas); a decoração fixa deve ser simples e discreta para não se tornar aborrecida 
aos olhos da criança; muito importante também é o recurso a uma decoração mutável como 
“ilustrações das mais variadas matérias, reproduzindo, tanto quanto possível, obras de 
arte” 127, com contacto com a natureza – tanto visual como direto dentro ou fora do edifício, 
conotando o espaço com um forte carácter social. 

 A acompanhar o ensino nacionalizado, deve logicamente procurar-se a nacionalização do 
edifício escolar. Não devemos, porém, esperar encontrar nos aspetos das escolas modernas 
este ou aquele estilo do nosso passado; o problema que hoje se oferece ao arquiteto é inédito, 
nova será portanto, também, a fórmula que ele há de encontrar para uma arquitetura 
adequada. O sentimento artístico de quem elabora o projeto arquitetónico e o emprego 
lógico dos elementos regionais, garantirão o bom resultado de qualquer solução.128

Deste modo, compreende-se, não só as influências de Raul Lino nos pressupostos estabelecidos 
para os Jardins-Escolas João de Deus, como também a determinação do arquiteto em 
incutir os chamados “valores nacionalistas” em todos os edifícios que projeta, sejam eles 
habitacionais ou escolares e, consequentemente, em todos os utentes que usufruem do espaço. 
A formação do carácter está muito ligada à exposição que a criança tem e, portanto, se esta 
for rodeada por arte (em todas as suas formas) e por espaços de qualidade, todos os seus 
sentidos são afetados e toda a sua experiência ganha uma riqueza incalculável, repercutindo-
se por toda a sua vida. Ao ter um entendimento profundo de tudo o que a rodeia (raciocínio, 

126 Idem, ibidem.
127 Idem, p. 15.
128 Idem, ibidem.
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[II.14] Desenho de Raul Lino. Fachadas de “Projetos de escolas”, 1919-1920.

[II.15] Desenho de Raul Lino. Fachadas de “Projetos de escolas”, 1919-1920.
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intuição, sensibilidade), a criança torna-se um ser mais completo e ativo, propício a intervir 
na sociedade de forma mais positiva e influenciando, posteriormente, tanto o presente como 
as futuras gerações. 

Um século depois, as ideias deste mestre da arquitetura portuguesa continuam a corresponder 
à realidade dos dias de hoje, tornando-se cada vez mais importante entendermos a arquitetura 
como uma componente essencial na construção de uma educação rica e completa. “Cuidemos 
da sensibilidade das crianças, habituando-as às belas impressões e às belas ações. (...) As 
escolas de um pais assumem a responsabilidade no maior ou menos valor de um povo”.129

129 Raul Lino, “Considerações sobre a estéticas nas escolas”, in exposição Arte na Escola, p. 16.



 Arte amesquinhada entre nós, mal compreendida e desprezada! Só os espíritos fúteis 
desconhecem que a arquitetura encerra elementos comuns a todas as outras manifestações de 
arte, tirando da música e da poesia o segredo dos seus ritmos, da pintura as suas qualidades 
pinturescas, da escultura o movimento e a expressão do relevo, e até da literatura toda a sua 
importante parte simbólica. Em compensação a arquitetura nada fica a dever ás suas irmãs, 
dá-lhes o instinto estrutural, a noção do equilíbrio e inspira-lhes as leis da proporção...130

Raul Lino

130 Raul Lino, “Edifícios Escolares de Raul Lino”, in Atlantida – Mensario artístico, literário e social para Portugal e 
Brazil, ano I, nº 4, 1916, p. 333.
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1.1 JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE DEUS

1.2 ESCOLAS PRIMÁRIAS E INFANTIS DE ENSINO PÚBLICO
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1. CASOS DE ESTUDO

Neste capítulo pretende-se demonstrar que os projetos em estudo atestam uma vontade de 
mudança em relação a programas arquitetónicos anteriores, dando especial atenção à questão 
da estética na formação do cidadão futuro. Neste sentido, Raul Lino é um impulsionador do 
progresso alcançado em Portugal, pois o arquiteto trata o ambiente da escola como uma 
vertente social muito importante – tanto com uma “estética nacionalizante”, como com uma 
qualidade espacial notória –, não se cingindo a desenhar apenas espaços bem proporcionados 
e funcionais, mas projetando “na sua materialidade um sistema de valores”.131 Assim, 
Lino propunha-se a “decorar pura e simplesmente no sentido de enfeitar ou embelezar”, 
deixando de parte o “ornato erudito” e procurando “encontrar o estilo ingénuo”, facilmente 
perceptível pelas crianças, inspirando-se “no sentimento decorativo popular”.132

Como tal, considera-se pertinente, no âmbito deste trabalho, mencionar não só os projetos 
de edifícios escolares executados por Raul Lino em parceria com o pedagogo João de Deus 
Ramos – tendo sido ao primeiro encarregue a concepção arquitetónica e ao segundo os ideais 
pedagógicos e formais –, como também, os realizados a pedido do Estado Português ou 
outras entidades, para a execução de escolas primárias e infantis por todo o país, sendo que 
nem todos os projetos tiveram tradução prática. 

A análise destes casos de estudo não surge aqui como uma espécie de guia arquitetónico, nem 
pretendem ser um exemplo que resolva todas as necessidades da criança, ou solucionar todos 
os problemas com que o arquiteto se depara ao desenhar estas tipologias, mas sim demostrar 
um conjunto de experiências cuidadas que se desenvolveram ao longo do século XX usando 
como base uma metodologia e/ou regras projetuais muito especificas. A reflexão efectuada 
pretende salientar uma arquitetura verdadeiramente portuguesa, assim como, discutir uma 
forma de projetar/pensar muito própria, que apesar de ter uma concepção antiga, continua, 
de um modo geral, a adequar-se ao contexto educacional tradicional, sendo um exemplo de 
boa arquitetura portuguesa. 

Assim, são estudados os doze Jardins-Escolas João de Deus edificados (1911 – 1965) por 

131 Carlos Manique da Silva, “Raul Lino, protagonista de uma mudança na arquitetura escolar durante a I República 
Portuguesa”, in Educar em Revista, nº 49, 2013, disponível em <http://www.readcube.com>,  consultado em abril de 2014, 
p. 84.
132 Raul Lino apud Carlos Manique da Silva, “Projetos de escolas primárias do arquiteto Raul Lino durante a I República 
Portuguesa”, in Revista Linhas – Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, v. 12, nº 1, 2011, disponível em 
<http://repositorio.ul.pt>, consultado em novembro de 2013, p. 36.



78 | Projetar uma InfâncIa Portuguesa 

CRITÉRIOS CONCEITOS

Simetria

_Inexistência de corredores longos, um grande espaço
polivalente, riqueza espacial, contenção/delimitação
espacial.
_Escala e proporção: Pés-direitos, dimensões, áreas.
_Ambiente pretendido: Acolhedor, calmo, organizado;
capaz de promover a relação entre alunos e estimular as
capacidades da criança.
_Sensações transmitidas: conforto, segurança,
tranquilidade, etc.

Iluminação e Ventilação

_Decoração simples - azulejos com padrões específicos,
murais pintados representativos de ações quotidianas.
_Cores suaves - pastel e branco, madeira.

Caráter Espacial

_Em planta.
_Em alçado.

COMPONENTES

_Boa iluminação e ventilação natural.
_Relação interior / exterior.
_Tipos de aberturas - modo como a luz entra nos espaços.

Localização e Integração no Território

Superficíes

Distribuição e Articulação

Complexidade e Diversidade

_Esquemas representativos da divisão programática em
planta, associados aos exemplos práticos.
_Analogia com a casa tradicional: Relação com o interior
de uma casa: quartos - salas de aula, sala - "museu", sala
de jantar - cantina, etc.
_Valor atribuído ao espaço "Museu".
_Valor atribuído à habitação para o professor.

_Divisão tripartida e relação com a metodologia
ensinada: áreas de apoio e serviços - sentido de
autonomia, zonas comuns - promove a integração social,
e espaços de aprendizagem - estimulo das capacidades
individuais de cada criança.
_Clareza na organização programática e relação entre
espaços.
_Espaços de passagem: Entrada, circulação e transição.
_Espaços de socialização Vs Espaços de retrospeção.
_Espaços destinados ao adulto: Administração, salas de
professores, habitação do docente.

_Implantação.
_Relação com a envolvente.
_Orientação - posição em relação à rua principal.
_Forma / Geometria.
_Espaço Exterior: Jardim envolvente (6x superior ao
edifício), recreio pavimentado, horta, zonas cobertas e
descobertas, pátios, outros elementos naturais.
_Segurança - limites bem definidos.

AMBIÊNCIA
ESPACIAL

(Riqueza espacial)

PROGRAMA
(Conteúdo da Escola)

_Analogia com a casa tradicional: Edifício baixo com
telhado de 4 águas; chaminé; uma só entrada a eixo em
patamar elevado; vestíbulo exterior; janelas com
canteiros de flores e portadas; um só piso de caráter
público.
_Uso de materiais e elementos característicos da região.
_Pórtico de entrada bem acentuado seja por linhas retas
ou curvas, em vão único ou repartido - exemplo: arcos de
volta inteira ou arco abatido.
_Elementos clássicos: utilização de eixos, linhas e
ângulos retos; frontão triangular a marcar a entrada, uso
de elementos verticais reminiscentes de colunas.
_Axialidade.

Composição
LINGUAGEM

ARQUITETÓNICA
("Cara" da Escola )

[III.01] Quadro de critérios e conceitos a analisar sobre os casos de estudo.
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Raul Lino e um projeto, não construído, para Faro (1966); seis projetos regionalizados para 
diferentes zonas do país (1918 e 1935); quatro propostas para escolas primárias graduadas 
(1915-1916); três projetos para escolas primárias unitárias (1919, 1922 e 1920-1974); bem 
como três propostas de escolas infantis em Lisboa (1935, 1936 e 1938).133

Na análise destes projetos adotam-se como critérios de apreciação o Programa, a Linguagem 
Arquitetónica e a Ambiência Espacial134 associados a cada tipologia escolar, de modo a 
realizar uma comparação entre obras dentro destes temas. O objetivo é tentar compreender 
os significados da localização, organização, relação e sensações inerentes a todos os espaços 
escolares, bem como, a linguagem e expressão conferidas ao edifício pelo arquiteto, tanto 
no exterior como no interior, de modo a entender a importância que Raul Lino lhes atribuía, 
fazendo uma leitura do geral para o particular.

Desta forma, entende-se o Programa como todos os espaços que compõem a escola, tanto 
no interior como no exterior, bem como, a organização e relação entre eles. Este critério 
é constituído por Localização e Integração no Território, no que respeita a implantação e 
relação com a envolvente do edifício, assim como, a composição e tratamento do espaço 
exterior; Distribuição e Articulação, no sentido em que é analisada, não só, a organização 
e distribuição programática interior, mas também, a classificação dos diversos espaços 
(passagem, socialização, destinados ao adulto, etc.), a relação entre eles e a metodologia 
ensinada; Complexidade e Diversidade, concerne a analogia com a “casa tradicional” em 
termos de organização interior (quando existe), bem como, o valor pedagógico atribuído a 
espaços específicos como a cantina, o “Museu” e/ou a habitação para o professor.

A Linguagem Arquitetónica é compreendida como a “cara” da escola, ou seja, a Composição 
dos seus alçados, nomeadamente o principal. Como tal, este conceito diz respeito à analogia 
com a “casa tradicional” em termos de imagem e expressão do alçado, como também, ao 
uso de materiais e elementos característicos da região e elementos de origem clássica (como 
o frontão triangular a marcar a entrada, a utilização de eixos e o recurso a axialidade ou a 
elementos verticais reminiscentes de colunas).

Por último, a Ambiência Espacial diz respeito à riqueza espacial interior sentida e vivida 
pelas pessoas que utilizam a escola. Neste sentido, são analisados os conceitos de: Carácter 
Espacial, no que concerne a escala e proporção dos espaços, sensações transmitidas (conforto, 
segurança, tranquilidade, etc.) e ambiente escolar pretendido (acolhedor, organizado, capaz 
de promover a relação entre alunos e estimular as capacidades da criança); Simetria, tanto 
em planta como em alçado, de modo a compreender o desenho arquitetónico do autor; 

133 Estes projetos fazem parte do espólio de Raul Lino, depositado na Fundação Calouste Gulbenkian, disponível em 
<http://www.biblartepac.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013; como também, do arquivo existente no Museu 
João de Deus, em Lisboa.
134 Termo utilizado por Raul Lino nas suas memórias descritivas ao referir o ambiente espacial sentido.
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[III.02] Quadro dos projetos escolares de Raul Lino ao longo do século XX. 
As datas dos edificios construídos dizem respeito à sua inauguração.

Sem informação sobre a construção do 
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Superfícies, entendidas aqui como os pormenores que compõem o espaço, como a decoração 
(azulejos e murais pintados) e o uso de certas cores e materiais; Iluminação e Ventilação, em 
termos de importância conferida à iluminação e ventilação naturais no espaços construídos, 
bem como, o tipo de aberturas e a relação entre o interior e o exterior.

É pertinente referir que a quantidade de informação recolhida sobre os Jardins-Escolas João 
de Deus (tanto textual como gráfica) é muito superior à encontrada para as escolas primárias 
e infantis, o que o que proporciona pequenas diferenças na análise executada, sendo expostos 
alguns casos de estudo com mais detalhe do que outros, ou realizada uma análise mais 
superficial em alguns exemplos.

Apesar do arquiteto ter também projetado mais seis edifícios escolares que englobam colégios, 
liceus e escolas de ensino especializado, estes não serão estudados por se considerar que no 
contexto desta exposição é pertinente apenas aprofundar os edifícios que dizem respeito à 
segunda e terceira infâncias.  
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[III.03]  Mapa de Portugal com a marcação das cidades onde se encontram os Jardins-Escolas João de Deus em estudo.
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1.1  JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE DEUS

 Dentro da vasta renovação pedagógica que se tem dado ultimamente em  P o r t u g a l , o s 
projetos de edificações escolares do arquiteto Raul Lino têm o seu lugar  marcado. Moço, 
inteligente e culto, com uma sensibilidade bem portuguesa que nunca o deixa fazer obra que 
não seja nacional, Raul Lino que começou a ser conhecido por certos modelos de casas de 
habitação, inteiramente novos de fisionomia exterior e decoração interior – foi conduzido 
a preocupar-se com o problema, tão importante, da melhor construção e disposição de 
edifícios escolares, pelo alto espírito de educador que é João de Deus Ramos.135

João de Barros

Atualmente todos os Jardins-Escolas contam com a valência de jardim-de-infância e primeiro 
ciclo, sendo que de modo a expandir o número de salas e até mesmo o currículo, surgiram 
acrescentos nos edifícios pré-existentes. Algumas destas alterações foram ainda realizadas 
pelo próprio arquiteto Raul Lino, anos mais tarde, principalmente nos primeiros edifícios 
erguidos.

No entanto, na presente investigação são estudados os primeiros J-E JD, desenhados entre 1909 
e 1966 por todo o território português, com o intuito de responder somente às necessidades 
de crianças com idades compreendidas entre os três e os cinco anos. Considerando que 
para além de terem sido realizados pelo arquiteto foram também orientados pelo próprio 
João de Deus Ramos, representam verdadeiramente o espírito da pedagogia original, no que 
concerne o espaço arquitetónico e ambiente vivido.

Deste modo, serão analisados onze projetos construídos e um não construído, numa tentativa 
de investigar, não só esta tipologia, que sofria alterações consoante a sua localização geográfica 
e depende das condicionantes sociais, politicas e económicas da altura em que é pensada, 
como também a visão do arquiteto perante o programa e as ideias espaciais estabelecidas. 
Tendo em conta o conjunto de pressupostos claramente definidos (e apresentados no Capítulo 
I), Raul Lino organizou um modelo espacial, que de 1909 a 1966, “sofreria mais ajustes de 
natureza funcional do que alterações conceptuais da forma propriamente dita”.136

É de notar que durante este intervalo de tempo, apenas dois dos edifícios não foram da 
responsabilidade de Raul Lino, sendo um o J-E JD de Leiria (1936) delineado por Ernesto 

135 João de Barros, “Edifícios Escolares de Raul Lino”, in Atlantida – Mensario artístico, literário e social para Portugal 
e Brazil, ano I, nº 4, 1916, p. 333.
136 Sónia Rafaela Salgueiro, op. cit., p. 11-12.
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[III.04] J-E JD Leiria, Korrodi, 1936.

[III.13-14] J-E JD Odivelas, João Lopes da Silva, 2013.

[III.05] J-E JD Porto, Rogério de Azevedo, 1951.

[III.07] Penafiel, 1991.

[III.09] J-E JD Penafiel, Siza Vieira, 2013.

[III.11-12] J-E JD Odivelas, João Lopes da Silva, 2013.

[III.08] Penafiel, 1991.[III.06] J-E JD Penafiel, Siza Vieira, 1991.

[III.10] Penafiel, 2013.
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Camilo Korrodi e o outro o J-E JD do Porto (1951) concebido por Rogério de Azevedo. 
Apesar destes projetos apresentarem algumas variantes formais, conseguem relacionar-se 
bastante bem com o modelo estabelecido por Lino, podendo até, em última instância, passar 
por obras do arquiteto.137

Por sua vez, também o J-E JD de Penafiel, construído em 1991 e executado pelo arquiteto 
Álvaro Siza Vieira, consegue combinar as características espaciais determinadas por 
João de Deus Ramos com uma linguagem arquitetónica atualizada, o que lhe confere um 
cariz simultaneamente português e contemporâneo, carregada de simbolismos.138 Esta 
interpretação, realizada pelo arquiteto Siza, destaca-se pela sua forma inovadora e autêntica 
de transformar o modelo de Raul Lino, sem contudo lhe retirar qualidade espacial.

Por outro lado, os projetos mais recentes em nada se assemelham aos pressupostos 
estabelecidos por JDR ou Raul Lino. Veja-se o caso do J-E JD de Odivelas, inaugurado em 
Setembro do ano passado, onde não são aplicados sequer os elementos basilares do modelo, 
como a inexistência de corredores longos, o grande espaço denominado de “Museu”, 
semelhanças com a casa, relação com a natureza ou até a ideia de que todos os espaços 
deveriam ser iluminados e ventilados naturalmente.

 Com o decorrer dos anos aquela linguagem arquitetónica perdeu a frescura e o carácter 
inovador que apresentava no início do século, cristalizou, perdendo, portanto, a 
contextualização social e estética responsável pelo êxito que havia alcançado. No entanto, 
os Jardins-Escola João de Deus concebidos por Raul Lino traduzem, claramente, o 
posicionamento teórico de um arquiteto para quem ‘construir é educar’.139

Assim, nesta primeira fase, serão alvo de estudo os Jardins-Escolas João de Deus de Coimbra 
(1911), da Figueira da Foz nº1 (1914), de Alcobaça (1914 inicialmente e posteriormente 
reconstruído em 1955), da Estrela (1915), das Alhadas (1927), de Viseu (1943), de Mortágua 
(1948), de Chaves (1948), de Tomar (1955), da Figueira da Foz nº2 (1958), de Alvalade 
(1965) e de Faro (1966) – único não construído.

1.1.1 Exposição das Obras

Sendo a cidade de Coimbra, na altura, a capital da educação em Portugal, não foi por mero 
acaso que o pedagogo JDR a tenha escolhido como representante do movimento da “Escola 
Nova”, inaugurando o seu primeiro Jardim-Escola João de Deus (imagens III.15-16) nesta 
cidade a 2 de Abril de 1911. 

137  Tendo em conta a localização do “Museu” no centro da escola (a sua relação com o exterior e capacidade distributiva), 
bem como as relações de simetria interior e exterior.
138 Tomando como exemplo as semelhanças com a habitação tradicional, depreende-se no projeto de Siza que esta analogia 
é representada de uma forma mais abstrata e simbólica (comparativamente aos J-E de Lino), com o uso de claraboias a 
imitar telhados e a baixa altura do edifício.
139 Idem, p. 15.



86 | Projetar uma InfâncIa Portuguesa 

[III.15] J-E JD Coimbra, 1911.

[III.16] J-E JD Coimbra, 1911.

[III.17] Coimbra, Esboço não construído.

[III.18] Coimbra, Esboço não construído.

Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/500.

[III.19] Coimbra, inauguração, 1911. [III.20] Coimbra, fachada, 2014.

[III.21] Coimbra, “Museu”, 1911.

[III.23] “Presentes e tarefas”de Froebel. 
Coimbra, “Museu”, 1911.

[III.22] Coimbra, “Museu”, 2014.

[III.24] Coimbra, cantina, 2014.
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No que concerne as premissas impostas por João de Deus Ramos para a construção do 
primeiro Jardim-Escola, verifica-se que Raul Lino conseguiu responder aos problemas 
levantados140 de uma forma eficaz e funcional, conferindo a cada espaço um carácter de 
conforto, segurança e bem-estar, através de uma escala e proporção adequadas. Esta escola 
revelou-se um exemplo a ser seguido e transformou-se num modelo que foi posteriormente 
adaptado às condições de cada local, avanços tecnológicos e mudanças programáticas, 
gerando projetos originais embora com a mesma matriz funcional e tipológica, tanto pelo 
próprio Raul Lino, como por outros arquitetos que o precederam (como o exemplo de 
Penafiel de Álvaro Siza).141 

Tendo em conta que o arquiteto não pretendia integrar o seu projeto com a cidade, mas sim 
distanciar-se desta, é fácil compreender o aparecimento de um modelo aplicável a qualquer 
parte do país. Seria também esta a intenção de JDR, quando afirmou que o edifício se 
implantaria no meio de um jardim, sendo que desta forma se torna desnecessária qualquer 
relação com a envolvente construída e apenas ligação com a envolvente natural. 

Note-se que o esboço prévio realizado (imagens III.17-18) para esta escola possui o “Museu” 
no centro da planta, embora com uma dimensão muito inferior à da versão que acabou por 
ser construída, e que no que respeita aos alçados, estes revelam-se muito distintos. Salienta-
se também, que este primeiro esboço (planta e alçado) serviu certamente de matriz para 
muitos dos J-E projetados posteriormente.142

Três anos mais tarde é construído o primeiro J-E JD na Figueira da Foz (inaugurado em 
1914) e em Alcobaça (inaugurado em 1914 tendo sido relocalizado em 1955143). 

Na recolha efetuada, pela autora desta dissertação, no Museu João de Deus, não se 
descobriram desenhos que retratassem de facto o J-E JD da Figueira da Foz, sendo que as 
únicas plantas encontradas que diziam pertencer ao J-E144 não correspondiam aos espaços e 
vãos de portas encontrados na visita ao local. Por esta razão, a autora acredita que o desenho 
intitulado “Jardim-Escola João de Deus nº2” (imagens III.33-34) retrata um primeiro esboço 
da escola da Figueira, e que por outro lado, a planta encontrada nos desenhos do arquivo do 

140 Explicitados no Capítulo I, 4. Uma Tipologia adaptada à Realidade Portuguesa.
141 Em jeito de curiosidade constata-se que este é o único projeto que não contém duas entradas, uma principal e uma de 
serviços, com ligação à cozinha ou às instalações sanitárias. 
142 Este esboço foi encontrado na pasta do J-E JD de Coimbra, no arquivo do Museu João de Deus, assim como, no espólio 
de Raul Lino existente no site da Biblioteca de Arte da Gulbenkian, na “pasta” referente a Coimbra. Acredita-se que tenha 
sido o primeiro esboço realizado para Coimbra, pelas razões mencionadas anteriormente e, porque a “folha” original ter 
sido intitulada de “Jardim-Escola João de Deus nº1”.
143 O J-E JD de Alcobaça foi “deslocado” para a Praça João de Deus Ramos – sendo que anteriormente se encontrava junto 
ao Mosteiro de Alcobaça – por razões políticas, segundo funcionário do Museu João de Deus. Como esta análise tenta 
seguir uma ordem cronológica, o projeto de 1955 será estudado mais à frente. 
144 Dos desenhos encontrados na pasta da Fig Foz nº1, no arquivo do Museu JD, apenas uma planta representa a organização 
base da escola, mas não corresponde ao construído como foi verificado na visita ao local. Do mesmo modo, encontrou-se o 
que se acredita ser um esboço prévio à construção do J-E, intitulado “Jardim-Escola João de Deus nº2”.
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[III.26] J-E JD Fig. Foz, nº1, 2014. [III.28] Fig. Foz nº1 e Alcobaça, 1914. [III.30] J-E JD Alcobaça, 1914. 

[III.27] J-E JD Fig. Foz, nº1, 1914. [III.29] J-E JD Fig. Foz nº1 e Alcobaça, 
não construído.

[III.31] J-E JD Estrela, Lisboa, 1917.

[III.32] J-E JD Estrela, Lisboa, 1917.

[III.27] J-E JD Alcobaça, 1914. 

[III.34] Esboço J-E JD Fig. Foz nº1, 
não construído.

[III.33] Esboço J-E JD Fig. Foz nº1, 
não construído.

Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/500.

[III.16] J-E JD Coimbra, 1911.

[III.17] J-E JD Coimbra, 1911.
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Museu JD referente ao J-E JD de Alcobaça, retrata não só esta escola como a da Fig. da Foz 
(imagem III.27).

No que concerne o J-E JD de Alcobaça, nem trabalhadores do Museu João de Deus, nem 
funcionários da escola de Alcobaça atual sabiam as diferenças entre os dois projetos realizados 
nesta cidade (1914 e posteriormente em 1955). Desta forma, quando a autora recolheu os 
desenhos alusivos a esta cidade (ambas as datas), no arquivo da Gulbenkian, deparou-se 
com um alçado idêntico ao atual nº1 da Figueira da Foz o que levou a concluir-se que ambos 
os projetos de 1914 eram análogos, tanto em planta como em alçado, verificando-se apenas 
mudanças no que respeita ao recurso aos materiais locais (imagem III.28). Tendo havido, no 
entanto, algumas alterações em relação à planta encontrada, confirmadas na visita à escola 
da Fig. da Foz, como já foi referido. 

Em 1915 é construído o primeiro J-E JD em Lisboa, localizado na Estrela (imagens III.31-
32), tendo este sido apenas inaugurado em 1917. Na sua planta podem verificar-se algumas 
semelhanças ao projeto de Coimbra, destacando-se no mais recente a adição de um vestíbulo 
interior onde é permitido o acesso aos pisos superior (também este de uso público tendo 
inclusive uma sala de aula e uma de projeções) e inferior (arrecadações e outros serviços).145 

Por sua vez, também o seu alçado se assemelha ao de Coimbra, podendo-se ainda constatar 
uma fusão deste com o da Figueira da Foz, sendo que do primeiro se transpôs o número de 
janelas, o uso de um frontão triangular e a acentuação da entrada; e do segundo a utilização 
dos três arcos de volta inteira a enquadrar a entrada com escadas ao centro, a forma dos 
canteiros de flores, e também, o uso de azulejos a encimar as janelas e arcos.

Da mesma forma, também os J-E JD projetados para as Alhadas (inaugurado em 1927 - 
imagens III.35-36) e Chaves (inaugurado em 1948 - imagens III.37-38) apresentam 
semelhanças com os J-E JD da Figueira da Foz e de Alcobaça, respetivamente, sendo que 
em termos de alçado, o primeiro destaca-se dos anteriores, apresentado características muito 
próprias da zona em que se insere; enquanto que o segundo é idêntico ao de Alcobaça, com 
a utilização dos materiais regionais de Chaves.

Segundo a memória descritiva de Raul Lino para o J-E JD das Alhadas “Esta construção 
aproxima-se muito das de Coimbra; Alcobaça e sobretudo Figueira, mas a sua arquitetura 
é sóbria e mais correta que qualquer das outras”.146

Na memória descritiva do projeto de Chaves verifica-se um tratamento que se pode adaptar 

145 Veja-se que tal só acontece neste projeto, pois todos os outros apenas permitiam que as crianças utilizassem o piso 
térreo. Neste sentido, acredita-se que a utilização dos dois pisos aconteça por esta escola se situar em Lisboa, onde se 
previa uma grande afluência de alunos,  levando o arquiteto a desenhar mais salas sem contudo perder a escala e proporção 
conseguida nos projetos anteriores.
146 Raul Lino, Jardim-Escola João de Deus em Alhadas. Notas sobre a construção do edifício, s.d., disponível em <www.
gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 1.
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[III.35] J-E JD Alhadas, 1927. 

[III.36] J-E JD Alhadas, 1927. 

[III.41] J-E JD Mortágua, 1948

[III.42] J-E JD Mortágua, 1948

[III.37] J-E JD Chaves, 1948.

[III.38] J-E JD Chaves, 1948.

[III.43] J-E JD Viseu, 1943

[III.44] J-E JD Viseu, 1943

[III.39] J-E JD Alcobaça, 1955.

[III.40] J-E JD Alcobaça, 1955.

Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/500.
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a todos os Jardins-Escolas da sua autoria: 

 O edifício cinge-se mais ou menos ao modelo adotado, com algumas variantes em todos 
os Jardins-Escolas do país. É uma construção com um piso principal no rés-do-chão, cave 
que abrange cerca de uma terça parte da área construída, e com aproveitamento parcial do 
desvão da cobertura.

Exteriormente, o Jardim-Escola, mantendo semelhança com os seus congéneres, distingue-
se no entanto por uma arquitetura mais sóbria e formal, a que o emprego generoso da 
cantaria confere certa dignidade não isenta de pitoresco.147

Por outro lado, tanto o de Viseu (inaugurado em 1943 - imagens III.43-44), como o de 
Mortágua (inaugurado em 1948 - imagens III.41-42) são muito parecidos, contendo ambos 
uma forma mais quadrangular, áreas idênticas e tratamento de espaço semelhantes, sendo a 
sua disposição programática o componente que as distingue, assim como os seus alçados, 
onde apesar da sua proximidade geográfica as diferenças de linguagem são bastante evidentes, 
ao contrário do que acontece por exemplo no caso de Chaves e Alcobaça.

Viseu possui uma das fachadas mais característica da região em que se insere – apenas 
superado pelo projeto não construído para Faro – e é talvez o que mais difere dos restantes 
projetos, por conter um maior número de vãos, apesar destes serem menores; uma entrada 
dividida em dois arcos com pilar ao centro enquadrado com a porta de entrada (depois do 
vestíbulo exterior coberto); e também por apresentar uma simetria literal, o qual não se 
verifica em nenhum outro projeto.

A partir deste projeto é notório nos seus precedentes uma adição programática quando o 
arquiteto introduz os vestiários masculinos e femininos, o que poderá ter motivado o 
redesenho do vestíbulo exterior, que a partir de então surge como uma saliência na fachada. 
Também evidente, a partir desta obra, é o aumento das áreas de cozinha, serviços adjacentes 
e instalações sanitárias.

O projeto de Alcobaça (1955) aqui exposto (imagens III.39-40) é referente ao período da 
sua reconstrução, também realizada por Raul Lino, onde se apresentam ligeiras diferenças 
em relação ao que se acredita ter sido o projeto inicial. Pretendia-se, segundo discurso do 
funcionário do Museu João de Deus, utilizar os mesmos materiais na reconstrução da escola, 
sendo que ainda hoje certos elementos são originais de 1914.

Sendo Lino um arquiteto tão conceituado não poderia deixar de adaptar o seu projeto inicial 
de 1914 à data em que foi reconstruído. De facto, se o projeto para a escola a ser reconstruído 
quarenta anos mais tarde se mantivesse inerte, sem alterações ao nível das exigências 

147 Raul Lino, Jardim-Escola João de Deus Chaves. Memória descritiva, s.d., disponível em <www.gulbenkian.pt>, 
consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 1.
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Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/500.

[III.53] 1º Esboço J-E JD Fig. Foz nº2.

[III.54] 1º Esboço J-E JD Fig. Foz nº2, 
não construído.

[III.51] 2º Esboço Fig. Foz nº2.[III.49] J-E JD Fig. Foz nº2, 1958.

[III.50] J-E JD Fig. Foz nº2, 1958.

[III.48] J-E JD Faro, 1966, não construído.

[III.47] J-E JD Faro, 1966, não construído.

[III.46] J-E JD Tomar, 1955.

[III.45] J-E JD Tomar, 1955.

[III.52] 2º Esboço J-E JD Fig. Foz nº2, 
não construído.
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programáticas ou influências dos projetos realizados pelo arquiteto neste intervalo de 
tempo, este não seria tão interessante. Desta forma, corroboram-se as especulações lançadas 
anteriormente, onde se acredita que o projeto inicial de 1914 era idêntico ao do J-E JD da 
Figueira (imagem III.27). 

Também em 1955 é inaugurado o J-E JD de Tomar (imagens III.45-46) com uma fachada 
muito parecida à de Mortágua, diferindo nos materiais usados e outros regionalismos. No 
que respeita à sua planta, esta é desenhada com uma complexidade que não se manifestava 
até então e que mais tarde é “reutilizada” para o projeto de um J-E JD em Faro (desenhos 
de Raul Lino datam 1966 - imagens III.47-48), sem no entanto, chegar a ser construído – 
desconhecem-se as razões que levaram a tal situação. 

O caso de estudo inaugurado na Figueira da Foz em 1958 (nº2 - imagens III.49-50) apresenta 
três projetos muito diferentes para o local. Sendo que um dos esboços encontrados ostenta um 
alçado distinto de todos os J-E de Lino148, embora a planta apresente articulações e conteúdos 
programáticos semelhantes aos últimos projetos realizados pelo arquiteto (imagens III.53-
54). Por outro lado, o segundo esboço149 assemelha-se ao projeto efetivamente construído em 
termos de alçado e apresenta uma planta, em termos de distribuição programática, parecida 
à do J-E JD da Estrela (imagens III.51-52).

O Jardim-Escola JD de Alvalade (imagens III.55-56) foi o último a ser construído pelo 
arquiteto, assim como o último a ser executado segundo as orientações de João de Deus 
Ramos. Os primeiros desenhos datam 1959, mas apenas é inaugurado em 1965150, passando 
o projeto inicial por diversas alterações. Este é sem dúvida o projeto construído mais 
complexo, com maior área de implantação e exigências programáticas, contudo os espaços 
são igualmente bem dimensionados e proporcionados, tanto para a escala da criança como 
do adulto, tanto para a escala da sala de aula como do recreio.151

Na memória descritiva que Raul Lino redigiu sobre o projeto de Alvalade, em 1959, 
compreendemos a sua posição em relação aos J-E JD previamente construídos, assim como, 
a sua atitude perante esta tipologia portuguesa no geral: 

 As sucessivas realizações de Jardins-Escolas João de Deus por todo o país tem servido 
para se ir apurando a disposição das plantas que, aliás, poucas modificações sofrem na sua 
fisionomia geral desde que foi construído o primeiro Jardim-Escola em Coimbra. [...]

 O modo superficial de serem entre nós apreciados os trabalhos de feição artística, pode 

148 Esboço encontrado na pasta do J-E JD da Figueira da Foz nº1, no arquivo do Museu João de Deus.
149 Esboço encontrado nas pastas do J-E JD da Figueira da Foz nº1 e nº2, no arquivo do Museu JD.
150 Esta razão prende-se com questões monetárias segundo os relatórios de contas dos anos anteriores à data de finalização, 
consultados no Museu João de Deus.
151 Uma das inovações deste projeto, construído cinquenta e quatro anos depois do primeiro J-E, é a existência de um 
gabinete médico, assim como de zona administrativa.
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[III.55] J-E JD Alvalade, Lisboa, 1965.

[III.56] J-E JD Alvalade, Lisboa, 1965.

[III.58] Alvalade, tardoz, 2014.

[III.57] Alvalade, “Museu”, 2014.

[III.59] Alvalade, fachada, 2014.

Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/500.
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dar lugar a que logo à primeira vista o projeto seja rotulado de “estilização à antiga 
portuguesa”, já que cinco edições de um livro – “Casas Portuguesas” – não hajam bastado 
para provar que o autor (tanto do livro como do projeto em causa) nunca pensou em criar 
semelhante aberração. Não, a escola não é à antiga portuguesa. 

A construção não é à antiga portuguesa, mas é concebida com sentimento português – o que 
é muito diferente. De facto, não se compreenderia que para uma instituição tão portuguesa 
como é a que foi criada por João de Deus, para um sistema educacional tão estreitamente 
adequado à nossa índole, para um edifício que vai ser erigido no continente português, 
não se compreenderia que fossemos buscar para exemplo o que em casos semelhantes se 
está construindo em países estrangeiros, copiando no espírito e na matéria, o que se faz na 
Bélgica, na Tailândia, no Canadá ou seja lá onde for.

A instituição é portuguesa, destina-se a crianças portuguesas e continua arraigada no colo 
desta velha nação europeia ocidental de fundo cristão. E chamar velha à nação portuguesa 
tem tanto de pejorativo como dizer-se de uma árvore que ela é secular [...], - Eu julgo que 
um Jardim-Escola João de Deus não tem necessidade de ser disfarçado ao gosto da estação 
que está decorrendo, para ficar... mais giro!152

1.1.2 Análise Comparativa

PROGRAMA: Localização e Integração no Território    

O projeto base apresentado por Raul Lino pretendia responder essencialmente à questão de 
espaço suficiente, como dizia JDR, para a criança. Neste sentido, verifica-se que em termos 
de áreas os jardins envolventes, que possuem uma superfície seis vezes superior à área do 
piso térreo do edifício, pertencem aos J-E JD de Coimbra, o primeiro de Alcobaça, Alhadas, 
Viseu, Mortágua, Tomar, Fig. Foz nº2 e Faro. Por outro lado, as escolas da Estrela, Chaves 
e Alvalade não respondem à “fórmula” estipulada por JDR, enquanto que a da Figueira da 
Foz nº1 e a reconstruída de Alcobaça ficaram muito perto de conseguir a relação pretendida.

Tanto o espaço exterior como os edifícios desenvolvem-se para dentro dos limites do terreno, 
sendo este entendido como um “mundo” à parte da restante cidade. Desta forma, estes projetos 
não pretendem responder a problemas de malha nem relacionar-se com a envolvente, mas 
construir uma zona recatada e distanciada do ruído e caos da cidade. 

No que diz respeito à geometria das escolas, esta é regular e a forma dos volumes favorece 
o retângulo. Ao longo dos anos, com o aumento das exigências e consequentemente da área 
dos edifícios, os J-E começam a apresentar diversas saliências, umas mais proeminentes que 
outras, de modo a enunciar certos alinhamentos interiores e diferenças programáticas. 

152 Raul Lino, Nótula, 1959, disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em 
anexo, p. 1-2.
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[III.60] J-E JD Coimbra, 1911. 

[III.67] J-E JD Mortágua, 1948.

[III.70] J-E JD Fig. Foz nº2, 1958.

[III.64] J-E JD Alcobaça, 1955.

[III.63] J-E JD 
Estrela, 1917.

[III.61] J-E JD Fig. Foz nº1, 1914.

[III.68] J-E JD Chaves, 1948.

[III.71] J-E JD Alvalade, 1965.

[III.65] J-E JD Alhadas, 1927 .

[III.62] J-E JD Alcobaça, 1914.

[III.69] J-E JD Tomar, 1955.

[III.72] J-E JD Faro, 1966, não 
construído.

[III.66] J-E JD Viseu, 1943.

Todas as plantas de implantação aqui apresentadas encontram-se à escala 1/2000.
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No que concerne à orientação das escolas não se encontra um princípio claro que reflita 
a organização interior espacial, o número de vãos existentes ou o aproveitamento de uma 
direção solar específica, visto que o arquiteto implantou todos os J-E no centro do terreno e 
junto à rua que os serve (acredita-se que seria a “principal”, pois as cidades ou aldeias ainda 
se estariam a desenvolver e não existiria a malha de hoje em dia). No entanto é importante 
referir que todos os projetos conseguem tirar proveito da exposição solar seja em que sentido 
for, pois o número de vãos é grande e a incidência de luz nos espaços abundante.

Posto isto, e em jeito de nota adicional, identifica-se que os alçados principais dos J-E JD 
de Alcobaça (1955), Viseu, Mortágua, Chaves, Alvalade e Faro estão orientados a sudeste; 
o J-E de Coimbra a nascente; Alcobaça (1914) e Estrela a Norte; o segundo da Fig. Foz a 
poente; e por fim, o primeiro JD da Fig. Foz, Alhadas e Tomar a sul.

Sendo uma das premissas essenciais dos Jardins-Escolas João de Deus a constante relação 
da criança com a natureza, o que acontece em todos os projetos, existem sempre elementos 
naturais dentro dos seus limites, mesmo quando o terreno é praticamente todo pavimentado. 

Como tal, o recreio exterior proporciona espaço para que as crianças brinquem livremente; é 
amplo e seguro, sendo protegido da rua principal – momento mais caótico – e possui, muitas 
vezes, uma barreira visual composta por árvores ou arbustos. Assim, o recreio desenvolve-
se para dentro de si próprio; é resguardado sem ser claustrofóbico e simultaneamente 
aberto sem contactar diretamente com a cidade em constante movimento. Os elementos que 
proporcionam abrigo (do sol e da chuva) e dinamismo ao local conseguem ser, na maioria 
dos casos, de natureza perecível, de modo a enriquecer o local.

Neste sentido, este espaço de uso lúdico consegue ser tratado, de um modo geral, de diversas 
formas: tanto com pavimento duro (normalmente calçada semelhante à do passeio da 
cidade) que desenha percursos, proporciona bancos, e configura grandes zonas para brincar 
livremente. Como também com zonas ajardinadas constituídas por árvores, arbustos, flores e 
uma área de cultivo com placas descritivas e explicativas. Assim, as crianças têm um mundo 
de possibilidades e brincadeiras disponíveis quando vão para o exterior, quer em atividades 
de aprendizagem controlada, quer em momentos de recreação livre.

É de salientar que a importância conferida ao recreio exterior é igual à do “Museu” pois 
ambos são considerados espaços privilegiados para a boa formação e desenvolvimento da 
criança, por possuírem um grande valor pedagógico.

A corroborar estas ideias verifica-se na memória descritiva do arquiteto para o projeto de 
Chaves um tratamento que tentou aplicar a todos os Jardins-Escolas da sua autoria: 

 Em volta do edifício será o terreno arborizado, principalmente com espécies características 
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[III.36] J-E JD Alhadas, 1927 . [III.42] J-E JD Mortágua, 1948.[III.44] J-E JD Viseu, 1943.

[III.17] J-E JD Coimbra, 1911. [III.27] J-E JD Fig. Foz nº1 e Alcobaça, 
1914.

[III.32] J-E JD Estrela, 1917.

Todas as plantas aqui apresentadas encontram-se à escala 1/500.

[III.75] Alhadas, 2014.

[III.77] Estrela, 2014. [III.78] Alcobaça, 1914.[III.76] Viseu, 2014.

[III.74] Coimbra, 2014.[III.73] Coimbra, 2014.
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da região. Mais belas árvores e mais próprias que os castanheiros, não poderia haver. (...) 
Mais tarde determinar-se-á a forma de vedar o terreno de uma maneira consentânea com 
a índole do estabelecimento e com os usos da região, se acaso se puderem conciliar com as 
exigências do caso. De toda a maneira recomenda-se desde já que uma sebe de vegetação 
adequada seja estabelecida tudo em volta do terreno.153

De uma forma sintomática, o espaço exterior dos J-E têm vindo a diminuir ao longo dos 
anos com a implantação de mais volumes, de modo a responder ao aumento do número 
de crianças, assim como, à inserção da escolaridade primária e berçário. Alguns ainda 
apresentam reminiscências de uma “era verde” e pouco poluída, apresentando diversidade 
e dinamismo ao mesmo tempo que permitem tranquilidade e paz. O exterior apresenta 
simultaneamente características de jardim, de praça, de cidade e de escola, e é composto por 
elementos tanto à escala da natureza como da criança, criando uma cumplicidade entre os 
dois mundos e possibilitando uma relação harmoniosa entre ambos.

PROGRAMA: Distribuição e Articulação      

 Este projeto está delineado segundo moldes dos seus congéneres, com aproveitamento do 
que a experiência tem aconselhado quanto a disposições gerais. Compõe-se a planta de 
uma grande sala-museu, duas salas, refeitório com respetivos anexos, balneários e demais 
instalações de higiene, átrio de entrada e vestiários. A edificação é de um só piso, conquanto 
parte do desvão da cobertura passa ser aproveitada como secadoiro ou arrecadação, se 
assim for, julgado conveniente. [...] os janelões da fachada posterior e os envidraçados 
interiores garantem boa iluminação.154

A forma retângular dos volumes é dominada pela presença de um grande espaço central, 
em redor do qual todos os restantes espaços se desenvolvem. Este espaço polivalente é uma 
característica unificadora de todos os J-E JD do arquiteto Raul Lino e tem a particularidade 
de ser denominado de “Museu” ou “Viveiro”, pois “Tal como a terra fornece o alimento 
para que as plantas cresçam viçosas e em graça, também o terreno fértil de ensinamentos 
que é o Método João de Deus haveria de fortalecer os espíritos das crianças e alimentar o 
seu desenvolvimento físico, intelectual e moral.”155 Assim “o sentido de liberdade que JDR 
queria incutir na atmosfera física e humana dos J-E era reforçado pelo viveiro, visto que 
permitia o desenvolvimento de atividades que promoviam a liberdade de movimentos das 
crianças e a exploração da sua criatividade e expressividade artística.” 156

153 Raul Lino, Jardim-Escola João de Deus Chaves. Memória descritiva, s.d., disponível em <www.gulbenkian.pt>, 
consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 2.
154 Refere Raul Lino acerca das relações espaciais de Viseu, as quais se verificam em todos os Jardins-Escolas da sua autoria. 
Raul Lino, Jardim-Escola João de Deus Viseu, 1937, disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 
2013 – encontra-se em anexo, p. 2.
155 Sónia Rafaela Salgueiro, op. cit.. p. 17.
156 Idem, p. 18.



100 | Projetar uma InfâncIa Portuguesa 

[III.56] J-E JD Alvalade, 1965.

[III.48] J-E JD Faro, 1966, não construído.

[III.46] J-E JD Tomar, 1955.

Todas as plantas aqui apresentadas encontram-se à escala 1/500.

[III.50] J-E JD Fig. Foz nº2, 1958.[III.38] J-E JD Chaves, 1948. [III.40] J-E JD Alcobaça, 1955.
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Este grande espaço central é talvez o mais importante desta tipologia, pois tem como objetivo 
incentivar a convivência entre crianças e proporcionar um espaço de recreio interior, quando 
as condições climatéricas não o permitem no exterior. Por outro lado, este local de reunião, 
também serve de ligação para todos os outros, inviabilizando assim, a ideia de corredor de 
distribuição. É o espaço mais versátil, pois é simultaneamente de passagem e paragem, de 
recreio e reunião livre ou de brincadeira organizada e atividades formais. 

Os espaços de passagem são trabalhados como pequenos átrios de transição de forma regular, 
por forma a evitar corredores e zonas alongadas (como em Alvalade), essencialmente 
evitando um “corte” na leitura da relação entre espaços, sendo que da mesma forma também 
são evitados vãos de escadas em zonas “públicas” e quaisquer elementos que dificultem a 
leitura do espaço como um só (exceto na Estrela). O objetivo é as crianças não se sentirem 
confusas e terem sempre facilidade em identificar os espaços onde se encontram ou para 
onde querem ir.

Por sua vez, no que respeita aos espaços para o adulto, compreendemos que até ao último 
projeto construído (Alvalade) apenas a cozinha e anexos adjacentes eram de uso exclusivo 
dos adultos, sendo que não existia zona administrativa e seria posta uma secretaria no 
“Museu” para uso da diretora e porventura para a receção aos pais. Contudo, com o projeto 
de Mortágua assistimos a um aumento de salas – refletindo-se nos projetos posteriores – e o 
aparecimento de uma nova divisão, mais pequena que uma sala de aula, destinada a gabinete 
médico ou biblioteca, no caso do segundo J-E JD da Fig. Foz.

Em termos de distribuição, articulação e organização interior deparamo-nos sempre com o 
mesmo princípio em todos os projetos, de forma mais ou menos clara, sendo que se pode 
delimitar a planta do Jardim-Escola em três partes: a entrada e salas de aula junto à fachada 
principal; ao centro as zonas comuns – o “museu” e a cantina; e por fim, os serviços – a 
cozinha, acessos a arrumos e lavandaria e as instalações sanitárias, do lado oposto à entrada. 
Do mesmo modo, esta percepção de três zonas distintas reflete a metodologia em vigor, 
pois cada zona diz respeito a um tipo de atividade, seja de aprendizagem e aquisição de 
competências basilares; seja de convívio e interação social nos espaços de relação em grupo; 
ou atividades de apoio ao funcionamento da escola ou desenvolvimento de autonomia na 
resposta a necessidades básicas.

Assim, a primeira zona diz respeito à zona de transmissão e aquisição de conhecimentos, 
conceitos e capacidades de raciocínio, disciplina e trabalho, através aprendizagem da escrita, 
leitura, matemática, “lições da vida”, em forma de discussão e interação com o professor. 
Esta introdução à próxima etapa de desenvolvimento ocorre nas salas de aula, que compõem 
o volume, e tem como objetivo estimular e desenvolver as capacidades de criatividade, 
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Esquema_Analogia com a Casa

[III.79] “Viveiro”, 
Mortágua, 1948.

[III.80] Aula, 
Mortágua, 1948.

[III.81] Esquema representativo da “analogia com 
a casa tradicional” no interior dos J-E JD.

[III.82] Cantina, 
Mortágua, 1948.

[III.83] Aula, 
Mortágua, 1948.

[III.84] J-E JD

[III.87] J-E JD

[III.90] J-E JD

[III.85] Estrela, 2014.

[III.88] Coimbra, 2014.

[III.91] Fig. Foz nº 2, 2014. [III.92] Alvalade, 2014..

[III.86] Alvalade, 2014.

[III.89] Alvalade, 2014.
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raciocínio, disciplina e gosto pelo trabalho. 157

A área intermédia é talvez o mais importante nesta metodologia educativa – sendo-lhe 
conferido a maior dedicação e atenção por parte do arquiteto – por se tratar do apoio ao 
desenvolvimento social e pessoal da criança. A zona é constituída por apenas um espaço 
programático – a sala comum polivalente – que se caracteriza por ser um lugar dedicado 
ao convívio e brincadeira livre entre crianças. Nesta componente deveriam estar também 
associados o espaço exterior e a cantina, pois ambos favorecem a socialização e interação em 
grupo, possibilitando o conhecimento que a criança adquire de si própria a nível sensorial, 
motor e perceptivo do meio envolvente, de forma livre e independente.

Por último, a terceira zona corresponde aos serviços – áreas de comer, instalações sanitárias, 
gabinete médico, arrumos e administração –  e tem como principal objetivo promover a 
criação de bons hábitos de saúde, higiene, alimentação, descanso e arrumação, de modo a 
que a criança possa responder às suas necessidades básicas de forma independente. Como 
tal, auxiliam o desenvolvimento de autonomia na realização de tarefas quotidianas como: 
comer, vestir, dormir, usar a casa de banho, etc.158

PROGRAMA: Complexidade e Diversidade      

Em termos de desenho concreto pode realizar-se uma leitura repartida da disposição 
programática, sendo que esta interpretação é tão importante no desenho de uma casa – onde 
se separam as zonas de uso comum (sala, cozinha, sala de refeições) das zonas privadas 
(quartos) – como no desenho de uma escola. Sendo essencial a criança tomar conhecimento 
dos locais e alturas apropriadas para realizar determinadas tarefas: quando comer, ir à casa 
de banho, estar com atenção na aula ou até mesmo onde e quando brincar ; de modo a ganhar 
disciplina, responsabilidade e autonomia. 

Como referido anteriormente, a organização interior das escolas segue, por norma, um eixo 
de simetria bem definido e, como tal, é fácil verificar esta divisão repartida. No entanto, 
mesmo quando esta simetria não é aparente – como em Coimbra e Estrela – continua a ser 
exequível alcançar esta leitura programática bem demarcada.

Nas representações esquemáticas aqui expostas compreende-se a leitura programática 
mencionada, com ou sem eixo de simetria. Sendo possível fazer uma divisão vertical, 
horizontal ou em “L”. 

Assim sendo, analisemos primeiramente a “divisão vertical”, onde as salas de aula se 
encontram na fachada principal do edifício, juntamente com o vestíbulo de acesso e vestiários, 
e todos os outros espaços se encontram acima da “linha” de entrada em torno do “Museu”. 

157 Ana Sofia Rodrigues de Oliveira, op. cit..
158 Idem.
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[III.93] Esquemas representativos da divisão programática interior sobre três eixos de simetria diferentes.

[III.94] Esquema geral simplificado da leitura de divisão repartida presente nos projetos em estudo.
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Com isto, o arquiteto faz com que as zonas comuns se orientem para a área mais reservada 
do terreno e os quartos para a rua principal, sendo que estes, apesar da sua exposição ao 
movimento da rua, mantêm o seu caráter privado por se situarem a uma cota mais elevada e 
ainda assim consideravelmente distante da azáfama do espaço público. 

A diferença entre “sem simetria” ou “com simetria” interior é compreendida nas plantas 
dos seguintes projetos: J-E JD de Coimbra e Estrela, com o salão polivalente desviado em 
relação ao eixo; e J-E JD de Viseu, que possui o “Museu” no centro geométrico da planta, 
mas apresenta a mesma organização.

De seguida, a “divisão horizontal”, apresenta-se como a mais comum entre Jardins-Escolas, 
sendo que o eixo de simetria está bem definido e corresponde à “linha” que faz a divisão 
programática, ficando de um lado as salas de aula e do outro a cantina, cozinha e sanitários. 
A este “modelo” correspondem os seguintes J-E: o primeiro da Figueira da Foz, Alcobaça, 
Alhadas, Mortágua e Chaves – embora este exemplo tenha os sanitários junto das salas de 
aulas e a cantina, cozinha e todos os outros anexos do outro lado.

Por último, a “divisão em ‘L’”, que apesar de se poder associar aos outros dois “modelos” 
de planta, é feita como um exemplo distinto por representar as escolas com maior conteúdo 
programático, onde a leitura repartida não é conseguida de uma forma tão direta e simples 
como nos casos anteriores. Assim, nesta divisão encontramos as salas de aula (três ou quatro) 
distribuídas em “L” junto à fachada principal, e os restantes espaços também em “L” no 
canto oposto, fazendo com que se mantenha a distribuição interior em torno do “Museu”. Foi 
possível verificar que este “modelo” de divisão também tinha duas vertentes: com simetria, 
no caso de Tomar e Faro, onde o “viveiro” ocupa o centro da planta; e sem simetria, nos 
exemplos da Figueira da Foz nº2 (e esboços) e Alvalade, onde o salão polivalente aparece 
desviado do centro geométrico.

LINGUAGEM ARQUITETÓNICA: Composição    

Tanto os materiais utilizados, como os elementos decorativos e processos de mão-de-obra, 
são de uma forma geral, regionais e locais, não só, por motivos económicos, mas também, 
porque o arquiteto pretendia edifícios verdadeiramente portugueses e facilmente identificáveis 
na região em que se inseriam. Pois, segundo Lino, um projeto “procura corresponder aos 
fins da instituição que no edifício se vai instalar, nas mais favoráveis condições, funcionais, 
climáticas e económicas, sem ofensa para a paisagem algarvia no que ela tem de tradicional 
e pictórico.”.159

Nas suas memórias descritivas transmite, de forma clara e concisa, as suas intenções em 

159 Raul Lino, Jardim-Escola João de Deus destinado a Faro. Memória, s.d., disponível em <www.gulbenkian.pt>, 
consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 1.
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[III.55] J-E JD Alvalade, 1965.[III.49] J-E JD Fig. Foz nº2, 1958.

[III.45] J-E JD Tomar, 1955.

[III.47] J-E JD Faro, 1966, não construído.

[III.35] J-E JD Alhadas, 1927 [III.41] J-E JD Mortágua, 1948

[III.37] J-E JD Chaves, 1948

[III.43] J-E JD Viseu, 1943

[III.39] J-E JD Alcobaça, 1955

[III.16] J-E JD Coimbra, 1911. [III.31] J-E JD Estrela, 1917.[III.28] J-E JD Fig. Foz nº1 e Alcobaça, 
1914.

Todos os alçados aqui apresentados encontram-se à escala 1/500.
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termos de linguagem pretendida para os Jardins-Escolas, como por exemplo, ao referir: 

 É mantida propositadamente uma grande simplicidade nas linhas gerais desta composição, 
que se traduz no exterior por uma fisionomia adequada aos materiais e aos processos de 
mão-de-obra da região. Contudo, já pelas proporções adotadas em todas as partes, já pela 
forma do pavilhão da entrada, pela cor e disposição do conjunto, obtém-se a feição alegre 
e apropriada que o destino da casa requer, integrando-se perfeitamente e sem arcaísmos na 
ambiência da característica cidade.160

Este uso de materiais típicos da região é acentuado por um desenho de fachada mais 
característico em certos casos (como nas Alhadas, Viseu e Faro). Os J-E JD que possuem um 
desenho de fachada sem grandes nuances são identificáveis em termos regionais somente 
pelos materiais, como por exemplo, percebe-se claramente a relação entre os J-E de Coimbra, 
Fig. Foz nº2 e Mortágua situados na mesma zona centro-norte do país.

Deste modo manifesta-se em todos os edifícios o sentido de “casa tradicional” pretendido, 
desde o aspeto exterior à organização interior. No exterior temos a visão de uma habitação 
unifamiliar típica portuguesa, como é idealizada e desenhada pelas crianças nos seus 
trabalhos representativos: um edifício de forma regular com um telhado de quatro águas e 
uma chaminé lateral; degraus que apontam para uma entrada a eixo e efectuada de forma 
imediata – por meio de um pórtico, único ou repartido, que dá acesso a um vestíbulo exterior 
coberto – com grandes janelas de ambos os lados, que possuem frequentemente portadas de 
madeira pintadas. 

Numa mesma interpretação, pode integrar-se nesta leitura uma analogia à “casa tradicional”, 
na forma como os J-E são organizados internamente, pois ao atravessarmos o átrio de entrada, 
deparamo-nos com a sala de estar (“Museu”) onde posteriormente se faz a distribuição 
para os quartos (salas de aula); sala de jantar (cantina); e outros serviços de apoio como os 
sanitários, a cozinha e os anexos adjacentes, envolvendo o “coração da casa” – a sala comum. 

Segundo Sónia Salgueira as semelhanças entre a Casa e a Escola pretendidas por JDR, 
remetem-nos aos ideais de Froebel e Pestalozzi, no entanto, nos casos estudados estas 
semelhanças são mais evidentes em termos de afinidade pedagógica do que analogia direta na 
formalização arquitetónica dos edifícios. Sendo que a analogia do Jardim-Escola não surge 
com o espaço concebido por Froebel, mas sim com o modelo contemporâneo de uma casa 
portuguesa, no sentido em que “a analogia é provavelmente uma semelhança metafórica, 
quer dizer, uma semelhança de relações, enquanto que no seu sentido (não metafórico) só as 
substâncias podem ser semelhantes”.161

160 Diz o arquiteto descrevendo o J-E JD de Viseu, mas o que se adequa a todos os projetos. Raul Lino, Jardim-Escola João 
de Deus Viseu, 1937, disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 2.
161 Maria Filomena Molder apud Sónia Rafaela Salgueiro, op. cit., p. 5-6.
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[III.95] Fig. Foz nº2, 2014.

[III.100] Fig. Foz nº1, 2014.

[III.97] Estrela, 2014.

[III.103] Estrela, 2014.

[III.106] Alvalade, 2014.

[III.104] Alvalade, 2014. [III.105] Alhadas, 2014.

[III.98] Mortágua, 2014.

[III.96] Esquema representativo dos 
alçados que apresentam acentuação 
vertical.

[III.99] Esquema representativo dos 
alçados que apresentam acentuação 
horizontal.

[III.102] Coimbra, 2014.

[III.107] Coimbra, 2014.

[III.101] Viseu, 2014
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Por outro lado, outro dos temas mais perceptíveis, nestas obras do arquiteto Raul Lino, é 
o uso de referências clássicas: desde o recurso constante à axialidade – simetria visível em 
todos os alçados e na organização interior da maioria dos J-E -, à utilização de frontões a 
marcar a entrada principal e elementos verticais reminiscentes de colunas, ou até mesmo, na 
recorrente relação com a natureza tão característica na arquitetura de Lino. Da mesma forma 
que é notório “referências ao formalismo romântico no uso de arcos de volta inteira”162 a 
enquadrar a entrada principal ou apenas um arco abatido.

Deste modo verifica-se que os seis projetos (construídos) apresentam o pórtico de entrada 
repartido, por três ou dois arcos (apenas em Viseu) de volta inteira, sendo que três destes 
apresentam um frontão a marcar a entrada (Estrela, Chaves e Alcobaça (1955)); outros dois 
assinalam esta verticalidade com outros elementos de cariz regional (no caso das Alhadas 
e de Viseu). Por outro lado, os outros seis projetos destacam-se pelo uso de um pórtico de 
entrada único, seja com arco abatido (como em Coimbra, Mortágua, Tomar, Figueira da 
Foz nº2 e Faro), seja pelo uso de linhas retas, como no caso do J-E JD de Alvalade – onde 
a leitura de pórtico é mais figurada por ter a entrada recuada com uma pala única a ligar os 
três vãos. 

Conclui-se, como refere Sónia Salgueiro, que o tratamento formal destes edifícios é 
assinalado por uma intima relação entre tradição, modernidade, história e natureza, o que 
marcava a posição do arquiteto em termos de ideologia teórica face à arquitetura.

 A necessidade de reencontrar o carácter da arquitetura nas tradições locais e regionais (...), 
levo-o também a promover uma distinção entre a imagem mais erudita dos Jardins-Escolas 
inseridos em meio urbano e a imagem mais vernacular e simples dos Jardins-Escolas de 
província. Em ambos os casos, a relação com o exterior reflete, todavia, a preocupação 
pedagógica de fomentar o respeito das crianças pelo meio ambiente em que se inseriam, 
sublinhando a sua integração num ecossistema de relações muito vasto.163

Na observação dos alçados de todos os projetos expostos nesta dissertação é visível uma certa 
diferença de imagem em alguns dos Jardins-Escolas JD, que podem ou não estar inseridos 
num meio rural, como o das Alhadas, Tomar ou até os projetos de Faro e Viseu, talvez pelo 
desenho melhor traduzir a região em que se inserem – relevando a “imagem mais vernacular 
e simples”. Sendo que todos os outros têm uma linguagem mais “limpa” sem regionalismos 
tão acentuados como nos projetos mencionados anteriormente, o que pode ser interpretado 
como uma “imagem erudita”.164 

162 Sónia Rafaela Salgueiro, op. cit., p. 11.
163 Idem, ibidem.
164 Idem, ibidem.



110 | Projetar uma InfâncIa Portuguesa 

[III.108] Coimbra, 2014.

[III.111] Fig. Foz nº 1, 2014.

[III.114] Fig. Foz nº 2, 2014.

[III.117] Alvalade, 2014.

[III.120] Estrela, 2014.

[III.109] Coimbra, 2014.

[III.112] Fig. Foz nº 1, 2014.

[III.115] Fig. Foz nº 2, 2014.

[III.118] Alvalade, 2014.

[III.121] Viseu, 2014.

[III.110] Alhadas, 2014.

[III.113] Viseu, 2014.

[III.116] Estrela, 2014.

[III.119] Alvalade, 2014.

[III.122] Viseu, 2014.
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AMBIÊNCIA ESPACIAL: Carácter Espacial     

O “Museu” tem uma leitura ampla e arejada, por ter uma forma retangular, um pé direito 
ligeiramente maior que o das salas de aula e grandes entradas de luz. Na maioria dos casos 
é composto por chão em parquet e uma tira no topo dos vãos, que rodeia a sala, pintada à 
mão com imagens de animais e pessoas a realizar tarefas quotidianas no campo – como por 
exemplo em Coimbra, na Figueira da Foz (nº1 e 2), Estrela e Alhadas. 

No caso de Alvalade, este grande espaço central apresenta um teto em madeira retangular 
com arestas chanfradas – conferindo ao espaço um ambiente muito acolhedor, “quente” 
e diferente da leitura de paralelepípedo regular – e principalmente com uma grande fonte 
de luz poente – de uma forma abundante e difusa devido à cobertura do pátio exterior e 
cércea do edifício. A dimensão que o teto em madeira ocupa quando encontra as paredes é 
reminiscente da tira pintada à mão nos exemplos anteriores.

Segundo a Diretora do J-E de Coimbra Amélia Concolino, inicialmente o “Museu” funcionava 
como sala de aula para as crianças com quatro anos de idade e a turma seria dirigida pela 
própria diretora; por sua vez as duas salas de aula seriam para os cinco anos – último ano 
da valência de jardim-de-infância, onde as crianças aprendem a ler e escrever – a dita pré-
primária, numa tentativa de dar continuidade aos ensinamentos iniciais. Conclui-se portanto, 
que JDR pretendia realçar a educação infantil e os ensinamentos que se poderiam incutir 
durante esta etapa da infância, fazendo uma ligação com a educação primária para que a 
criança continuasse a evoluir, pois no ensino público apenas se procedia, e procede ainda 
hoje, à aprendizagem das disciplinas basilares aos seis anos de idade. 

Em termos de áreas, no caso do J-E JD de Coimbra, o “Museu” tem sensivelmente a mesma 
área que a soma de todos os espaços interiores restantes do piso térreo. No entanto, o mesmo 
não acontece nos projetos que precederam esta escola, sendo que na maioria dos casos a área 
do salão polivalente é aproximadamente metade da soma das restantes áreas. É também de 
notar que a área do grande salão polivalente é menor em todas as outras escolas posteriores 
à de Coimbra, excepto no caso da Estrela.165

No que respeita a escala e proporção do edifício e consequentes espaços interiores é de 
notar uma grande sensibilidade por parte do arquiteto, que consegue projetar espaços para a 
criança e o adulto em simultâneo. Através do uso de lambris baixos, ou marcações por via 
de diferentes materiais nas paredes em contraste com os pés direitos elevados (no caso do 
“Museu”) ou próprios de uma habitação unifamiliar. Salienta-se também, que ainda hoje 
grande parte do mobiliário presente nas escolas (mesas, cadeiras e estantes), principalmente 
nas cantinas e “Museus”, é original e foi desenhado pelo arquiteto.

165 Estes relações de áreas foram realizadas pela autora por meio de medições aproximadas.
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[III.123] Esquema representativo dos J-E JD que apresentam simetria, ao nível do interior, com o eixo de entrada.

[III.124] Esquema representativo dos J-E JD que não apresentam simetria, ao nível do interior.
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AMBIÊNCIA ESPACIAL: Simetria      

Como referido anteriormente, a nível de alçados todos os projetos apresentam uma clara 
simetria com o eixo de entrada. O último projeto construído (Alvalade) é talvez o que se 
pode distinguir dos outros por apresentar uma ligeira diferença lateral, no entanto continua 
a ser visível uma simetria.

Por sua vez, em planta a maioria dos projetos apresenta uma simetria interior, tendo como 
referência o mesmo eixo, exceptuando os Jardins-Escolas de Coimbra, Estrela, Alvalade, 
Figueira da Foz nº2 – devido à posição lateral do “Museu”. Assim, na maioria dos casos 
o grande espaço polivalente encontra-se no centro da planta e a sua fonte de luz principal 
provém sempre do tardoz (linha que marca o “fim da simetria”). Deste modo, o arquiteto 
consegue, na maioria dos casos, trabalhar sobre um eixo de simetria visível tanto em alçado 
como em planta, resultando numa harmonia interior sentida principalmente no grande espaço 
polivalente.

Em jeito de curiosidade salienta-se que nos esboços, não construídos, de Coimbra o “Viveiro” 
apresenta-se no centro, embora com uma dimensão consideravelmente inferior à da versão 
que acabou por ser construída. Não se sabe ao certo porque foi construída a versão que hoje 
perdura, porém nos projetos seguintes verifica-se a vontade do arquiteto trabalhar sobre este 
eixo.

AMBIÊNCIA ESPACIAL: Superfícies      

A opção de usar branco como revestimento interior das paredes torna a leitura do edifício e 
de cada espaço mais clara, serena, brilhante e imperturbável, no sentido em que não causa 
distrações ou emoções fortes. Do mesmo modo que permite um maior contraste com todos 
os objetos, mobiliário ou trabalhos manuais efetuados pelas crianças (normalmente ricos em 
cor), fazendo com que estas se apropriem do seu espaço e lhe confiram um pouco da sua 
identidade – dando às crianças um sentido de propriedade muito importante.

 Os acabamentos internos, da maior simplicidade, distinguir-se-ão principalmente pela 
aplicação dos materiais mais adequados e pela escolha das cores que todas serão claras e 
próprias para criar uma ambiência alegre e adequada ao destino em vista.166

O uso de azulejo é frequente por parte do arquiteto, muitas vezes com desenhos realizados 
para cada projeto e espaço específicos. A maioria dos painéis de azulejo são da autoria de 
Bordalo Pinheiro167 ou de Leal da Câmara.168 

166 Raul Lino, Jardim-Escola João de Deus Chaves. Memória descritiva, s.d., disponível em <www.gulbenkian.pt>, 
consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 2.
167 Segundo informações fornecidas pela diretora Fernanda Rodrigues do J-E JD da Figueira da Foz, nº1.
168 Sónia Rafaela Salgueiro, op. cit., p. 17.
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[III.125] Coimbra, 2014.

[III.128] Alvalade, 2014.

[III.135] Estrela, 2014.

[III.131] Coimbra, 2014.

[III.138] Viseu, 2014. [III.139] Fig. Foz nº 1, 2014. [III.140] Alvalade, 2014.

[III.136] Alhadas, 2014.

[III.132] Fig. Foz nº 1, 2014.

[III.137] Alvalade, 2014.

[III.133-134] Alhadas, 2014.

[III.129] Estrela, 2014. [III.130] Fig. Foz nº 1, 2014.

[III.126] Alhadas, 2014. [III.127] Fig. Foz nº 1, 2014.
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 Quanto a azulejos, seria a sua aplicação muito apropriada em rodapés altos na cozinha, 
banho, retretes, lavagens e eventualmente na cantina; a escolha porém, do padrão e demais 
condições seria assunto para tratar especialmente na ocasião própria. Conforme vai 
indicado no projeto, ficaria também um rodapé deste material na entrada.169

Por outro lado, a preferência pelo mural pintado à mão em forma de “tira” na maioria dos 
“Museus” dá um caráter muito próprio a estas escolas, sendo que todas as pinturas são 
diferentes e retratam tanto relações com a natureza e animais, como atividades quotidianas 
da altura das “gentes do campo”.

AMBIÊNCIA ESPACIAL: Iluminação e Ventilação    

A janela assume um papel fundamental no desenho das escolas de Lino, pois existem sempre 
grandes vãos com dimensões muito semelhantes (de 1,5m a 2m de comprimento e de 2m de 
altura) em todos os alçados – Viseu é certamente o que difere mais desta “norma” por possuir 
vãos com um comprimento reduzido, mas em compensação apresenta um maior número de 
aberturas –, fazendo com que todos os espaços sejam iluminados naturalmente, permitam 
uma fácil renovação de ar e tenham uma constante relação com a natureza; aspetos muito 
importantes para a saúde física e mental da criança. A escola é composta por apenas um piso 
de uso público, o que faz com que esta relação com o exterior esteja sempre, tanto ao nível 
do olhar da criança como do adulto.170

O “Museu” é o espaço mais iluminado por ser também o de maior dimensão, sendo que a luz 
entra de forma direta seja por meio dos vãos descritos anteriormente ou, como acontece no 
J-E de Alvalade, por um grande vão envidraçado que ocupa toda a parede exterior. Tanto neste 
caso, como em Faro, a luz permeia o espaço de uma forma mais difusa, pois estes projetos 
apresentam palas a cobrir as zonas de recreio exterior. Deste modo, há um prolongamento 
visual que atravessa todo o “recreio exterior coberto” até ao jardim e vice-versa, dando a 
leitura que o salão polivalente, é um só grande espaço em contacto direto com a natureza.

169 Raul Lino, Jardim-Escola João de Deus em Alhadas. Notas sobre a construção do edifício, s.d., disponível em <www.
gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 3.
170 Todos os espaços são dotados de iluminação e ventilação natural, o que leva a que inclusivamente os arrumos e lavandaria 
existentes na cave e/ou sótão dos projetos usufruam deste detalhe, por meio de aberturas mais reduzidas.
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[III.141]  Mapa de Portugal com a marcação das cidades onde se encontram as escolas primárias e infantis de ensino 
público em estudo.
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1.2 ESCOLAS PRIMÁRIAS E INFANTIS DE ENSINO PÚBLICO

 Há quem diga que o arquiteto que projeta um edifício escolar assume responsabilidades de 
pedagogo, – de tal modo depende o bom ou mau funcionamento duma casa de ensino da 
disposição arquitetónica das suas instalações.171

Raul Lino

A legislação portuguesa, desde meados de oitocentos, prevê a construção de escolas 
com várias salas em zonas urbanas (Portaria de 20/07/1866, Título IV, disposição 47.a). 
No entanto, a difusão do modelo das escolas graduadas foi dificultada pela inexistência 
de edifícios desenhados especificamente com este propósito, sendo poucas as ações que 
conduziram a este tipo de edificações, até às décadas de 30 e 40.172 Por outro lado, é de 
salientar as iniciativas por parte do município de Lisboa, nas últimas décadas do século 
XIX, para a construção de escolas graduadas, pois “constituem uma importante referência 
para o entendimento do que deveria ser, do ponto de vista da concepção do espaço, uma 
escola graduada” 173 – afirma Carlos Manique, referenciando a Escola Central nº1 de Lisboa, 
inaugurada em 1875.

 Na verdade, o novo modelo de organização escolar não exigia apenas a construção de 
edifícios escolares com várias salas de aula (repetidas na sua forma, dimensões e funções); 
pressupunha igualmente a especialização de outros espaços (biblioteca, secretaria, 
gabinete da direção, sala de professores, cantina...), traduzindo uma mudança de índole 
organizacional. Assim, para além da rentabilização do “trabalho do professor junto de um 
coletivo de alunos mais homogéneo”, as escolas graduadas “permitiriam uma economia de 
meios didáticos e de espaços”, designadamente através de serviços comuns. Mas implicavam, 
de fato, novos modos de organização do trabalho e uma delimitação na administração da 
escola dos campos pedagógico e administrativo – a partilha de poder entre o diretor e o 
conselho de professores.174

171 Raul Lino, Projeto do edifício para o Liceu Central de Alves Martins, Viseu. Memória descritiva, 1918, disponível em 
<www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013, p. 5.
172 “Nos anos de 1930 são edificadas várias escolas graduadas segundo os projetos elaborados pela Repartição das 
Construções Escolares, bem como obedecendo aos projetos regionalizados de Raul Lino e de Rogério de Azevedo (cf. BEJA 
et al., 1990). Na década seguinte, o “Programa de 1944 de construções escolares”, vulgarmente conhecido por “Plano dos 
Centenários”, contempla projetos destinados a escolas graduadas, numa reprodução, todavia, da lógica de funcionamento 
da escola de classe única.”, in Carlos Manique da Silva, “Projetos de escolas primárias do arquiteto Raul Lino durante 
a I República Portuguesa”, in Revista Linhas – Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, v. 12, nº 1, 2011, 
disponível em <http://repositorio.ul.pt>, consultado em novembro de 2013, p. 41.
173 Idem, ibidem.
174 Idem, ibidem.
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[III.142] Escola Central nº1, Lisboa, 1875. [III.143] Implantação da I República Portuguesa, a 5 de Outubro 
de 1910.
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Deste modo, os projetos para escolas primárias e escolas infantis concebidos por Raul 
Lino, aqui analisados, pretendem explicitar as evoluções (ao nível da organização interna, 
programa e estética do edifício) que se observaram ao longo do século XX. 

Tendo em conta que com a implementação da I República (1910-1926) surgiram alterações 
ao nível da educação em Portugal que visavam reestruturar o ensino primário e infantil 
(surgindo novas preocupações pedagógicas) com o intuito de “formar através da escola, 
conforme se expressava na Reforma do ensino, infantil, primário e normal, ‘a alma da pátria 
republicana’”, são encomendados ao arquiteto um conjunto de projetos que promoviam estas 
novas implementações. Este objetivo para ser cumprido teria de passar “como enaltecia João 
de Barros a propósito do Jardim-Escola de Coimbra, pela existência de ‘uma atmosfera 
absolutamente nacional’, excluindo-se ‘todo e qualquer vestígio do estrangeiro, quer na 
construção e arranjo da casa, quer nas decorações, quer no método de ensino’.”175 

Salienta-se que parte das obras em estudo foram projetadas em regimes políticos posteriores 
(primeiro conhecido como Ditadura 1926-1933, e posteriormente como Estado Novo 1933-
1974) a este, no entanto, não foram encontrados fatores determinantes ou características 
próprias destas alturas que justificassem grandes mudanças programáticas e/ou ideológicas 
nas escolas de Raul Lino.176

Neste sentido, julga-se pertinente dividir esta fase de análise em três matérias, sendo que 
a primeira trata os projetos para escolas primárias graduadas/centrais177 – escolas que se 
apresentem com um mínimo de quatro salas de aula na sua raiz –; a segunda parte compreende 
as escolas primárias unitárias ou de classe única/paroquiais178 – escolas de menor escala, 
normalmente com apenas uma ou duas salas num só piso –; e por fim escolas infantis ou 
jardins-de-infância. Esta divisão surge de modo a facilitar a leitura e análise dos casos de 
estudo, agrupando as escolas que beneficiam de um conteúdo programático idêntico.

Assim, nesta segunda fase de análise, são alvo de estudo uma Escola Primária em Alcântara 
(1916); três projetos para escolas primárias graduadas (EG) com variação no número de 
salas (1915-16); três modelos de escolas primárias para o norte, centro e sul (1918); uma 
Escola Primária (EP) para Esposende (1919); uma Escola Primária para a Fig. Foz (1922); 
uma Escola Primária para Ponte de Barca (1920-1974); três modelos de escolas primárias 

175 Carlos Manique da Silva, “Raul Lino, protagonista de uma mudança na arquitetura escolar durante a I República 
Portuguesa”, in Educar em Revista, nº 49, 2013, disponível em <http://www.readcube.com>, consultado em abril de 2014, 
p. 91.
176 Ou pelo menos, não se assinalam (por parte da autora desta dissertação) grandes alterações influenciadas pelos regimes 
posteriores à I República.
177 Tinham a particularidade de ser localizadas em concelhos de distrito, e por isso, normalmente não necessitavam de 
habitação para o professor.
178 Normalmente localizadas em zonas rurais ou freguesias de concelho, era necessário o programa conter habitação para 
o docente. Sendo muito escassa a possibilidade de o professor conseguir arranjar casa para morar enquanto ensinava nas 
escolas, dessas zonas.
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[III.145] Escola Primária Alcântara, 
1916. Piso térreo.

[III.146] Escola Primária Alcântara, 
1916. Piso superior.

[III.144]Escola Primária Alcântara, 
1916. Cave.  

[III.148] Escola Primária Alcântara, 1916. Alçado Poente.

[III.147] Escola Primária Alcântara, 1916. Alçado Sul (principal).

[III.149] Escola Graduada A, 1915-16.

[III.153] Escola Graduada B, 1915-16.[III.151] Escola Graduada C, 1915-16.
Alçado, dois pisos.

[III.150] Escola Graduada C, 1915-16. Piso Térreo, 2º e 3º Pisos, respetivamente.

[III.152] Escola Graduada C, 1915-16.
Alçado, três pisos.

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/1000.
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Tipo-Sul para o Alentejo e Ribatejo, Extremadura e Algarve (1935); e por fim três projetos 
para escolas infantis (EI) em Lisboa (1935, 1936 e 1938).

1.2.1 Exposição das Obras

Segundo os dados levantados no espólio de Raul Lino na Gulbenkian, dos projetos acima 
mencionados somente quatro179 são escolas graduadas, sendo que apenas uma destas foi 
realmente concretizada e continua hoje em funcionamento180 – a Escola Primária de Alcântara, 
em Lisboa (1916 - imagens III.144-148). Este edifico foi concebido para responder às 
necessidades de 800 crianças de ambos os sexos e apresenta um projeto mais elaborado, com 
uma disposição funcional mais complexa que os outros três (1915-16). É também importante 
referir, como comenta Carlos Manique: “Não deixa de ser curioso a iniciativa ter partido 
do Estado, uma vez que no ano de 1915 (data em que o projeto foi elaborado)

 
estávamos em 

pleno período de descentralização do ensino.”181

Partindo do pressuposto que cada sala de aula não deveria ultrapassar a capacidade de “mais 
de 50 [alunos] nas escolas primárias”182, presume-se que a EG A (imagem III.149) e a EG 
B (imagem III.153) tencionavam albergar 100 alunos. Por sua vez, a EG C (imagens III.150-
152) teria capacidade para acolher 500 alunos, pois apesar de ter o mesmo número de salas 
que a escola de Alcântara, não desfrutava dos restantes espaços existentes nesta última.

No que diz respeito a escolas primárias unitárias ou de classe única, inicia-se este estudo 
com o projeto regionalizado que o arquiteto elaborou, em 1918, de escolas primárias mistas 
para 50 alunos183, com três versões distintas consoante o destino a que se propunham – 
norte, centro ou sul do país (imagens III.154-159). As três versões apresentavam-se idênticas 
em termos de planta, com diferenças apenas ao nível do aspeto exterior do edifício, sendo 
que a decoração externa estava “de acordo com o que Raul Lino considerava ser o estilo 
característico de cada região”184 – segundo Carlos Manique, estes projetos não chegaram a 
ser concretizados, mas serviram de matriz para as escolas regionalizadas de 1935. 

Em 1935 foram aprovados (por Duarte Pacheco, então ministro das obras públicas) os 
projetos também regionalizados, para as regiões do Algarve, Estremadura, Alentejo e 

179 Para melhorar a compreensão e facilitar a análise desta escola a autora denomina as escolas graduadas de 1916 por Escola 
Graduada A (4 salas em dois pisos), EG B (4 salas num piso) e EG C (8 ou 10 salas em dois ou três pisos, respetivamente).
180 Denominada de Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim-de-Infância Raul Lino, em Lisboa.
181 Carlos Manique da Silva, “Projetos de escolas primárias do arquiteto Raul Lino durante a I República Portuguesa”, 
in Revista Linhas – Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, v. 12, nº 1, 2011, disponível em <http://
repositorio.ul.pt>, consultado em novembro de 2013, p. 41.
182 Imprensa nacional de Lisboa, “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”, in Decreto nº 2:947, nº 11, série I, 1917, 
Capítulo I, disponível em <www.dre.pt>, consultado em maio de 2014, p. 60.
183 Segundo Carlos Manique “A existência de projetos regionalizados tinha sido uma das reivindicações do referido 
congresso pedagógico promovido pelo Sindicato dos Professores Primários de Portugal”, in Carlos Manique da Silva, 
op. cit., p. 36. 
184 Idem, ibidem.
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[III.160] EP modelo, 
1935. Piso Térreo, uma 
sala.

[III.162] EP modelo, 
1935. Piso térreo, três 
salas.

[III.162] EP modelo, 
1935. Piso Térreo, 
quatro salas.

[III.161] EP modelo, 
1935. Piso Térreo, 
duas salas.

[III.163] EP modelo, 
1935. Piso superior, 
três salas.

[III.164] EP modelo, 
1935. Piso superior, 
quatro salas.

[III.168 EP modelo, 
1935. Alçado principal.
Tipo Alentejo/Ribatejo.

[III.169 EP modelo, 
1935. Alçado lateral.
Tipo Alentejo/Ribatejo.

[III.170 EP modelo, 
1935. Alçados.
Tipo Alentejo/Ribatejo.

[III.171] EP modelo, 
1935. Alçado principal.
Tipo Estremadura.

[III.172] EP modelo, 
1935. Alçado lateral.
Tipo Estremadura.

[III.173] EP modelo, 
1935. Alçados.
Tipo Estremadura.

[III.165] EP modelo, 
1935. Alçado principal.
Tipo Algarve.

[III.166] EP modelo, 
1935. Alçado lateral.
Tipo Algarve.

[III.167] EP modelo, 
1935. Alçados.
Tipo Algarve.

Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/1000.

[III.156] EP modelo_Tipo Centro, 1918.

[III.158] EP modelo_Tipo Sul, 1918.

[III.155] EP modelo_Tipo Norte, 1918. 
Alçados lateral (principal) e frontal.

[III.157] EP modelo_Tipo Centro, 1918. 
Alçados lateral (principal) e frontal.

[III.159] EP modelo_Tipo Sul, 1918. 
Alçados lateral (principal) e frontal.

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

Planta Tipo Norte
Escala 1/500

Planta Tipo Centro
Escala 1/1000

Planta Tipo Sul
Escala 1/1000

[III.154] EP modelo_Tipo Norte, 1918.



caPítulo III - esPaços escolares de raul lIno | 123  

Ribatejo (imagens III.160-173). Estes projetos-tipo foram realmente concretizados, sendo 
construídos 32 edifícios de Raul Lino – 3 tipo Algarve, 17 tipo Alentejo/Ribatejo, 12 tipo 
Estremadura (com um total de 71 salas de aula)185 – pelo território português e ainda hoje são 
“identificados na paisagem arquitetónica por ‘tipo’ Raul Lino”.186

A iniciativa para a concretização destas obras (sendo o plano elaborado por Rebello de 
Andrade, arquiteto-chefe da 5ª secção da Direção dos Edifícios Nacionais do Sul, em 1933) 
surgiu com o intuito de arranjar soluções mais baratas, rápidas e de fácil adaptação à região 
em que se inseriam, ao contrário dos projetos específicos realizados até então. O plano 
estudado tinha como princípio: 

 [...] Organizar um Plano Geral de Projetos Tipos Regionais de Escolas Oficiais, concebidas 
para serem construídas em série, de harmonia com as características da arquitetura regional, 
impostas, não só na aplicação dos materiais próprios dessas regiões, como também pelas 
variações do clima, que no nosso país são muito acentuadas de região para região.187 

O M.O.P. (Ministério das Obras Públicas) terá convidado Rogério de Azevedo e Raul Lino, 
para a realização destes projetos-tipo, pelo prestígio que estes arquitetos tinham, e também 
pela sua experiência na construção de escolas. 

Sendo as escolas agrupadas por zonas do país com afinidades em recursos de materiais e 
construção, em mão-de-obra, em processos de construção e em questões climatéricas; os 
edifícios escolares de Raul Lino circunscreviam-se aos distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, 
Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro, segundo três tipos: Algarve, Estremadura e Alentejo/
Ribatejo.188

Este modelo de escolas tipo-sul é considerado de escola unitária por ter na sua raiz uma sala, 
no máximo duas salas de aula em pavimento térreo, sendo que a construção de três ou quatro 
salas de aula surge em casos excepcionais: “para além das capacidades de distrito e sedes 
de concelho ou algumas vilas mais importantes”189 

O projeto da EP de Esposende (1919 - imagem III.174) tinha como propósito responder às 
exigências, impostas pelas “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”, para 50 alunos do 
sexo feminino e 50 alunos do sexo masculino, sendo o único projeto que marcava uma divisão 
tão clara entre sexos. Por sua vez, o projeto para uma EP na Figueira da Foz (1922 - imagem 
III.175) conseguiria receber até 50 alunos de ambos os sexos; enquanto a EP de Ponte de 

185 Filomena Beja... [et al.], Muitos anos de Escolas: Edifícios para o Ensino Infantil e Primário até 1941, vol. I, p. 199.
186 Carlos Manique da Silva, op. cit., p. 40.
187 Rebello de Andrade, Memória descritiva do Ante-Projecto, apud Marta Pereira Dias Gaspar, Escolas Primárias do 
Porto. Uma reflexão sobre o moderno, p. 39.
188 Idem.
189 Filomena Beja... [et al.], op. cit., p. 203.
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[III.178] Modelo de Escola Infantil, 
Lisboa, 1935. 

[III.177] Escola Infantil, Junta da Província da 
Estremadura, Lisboa, 1938. 

[III.179] Escola Infantil, Estrela,  
Lisboa 1936.

[III.175] EP Figueira da Foz, 1922.[III.174] EP Esposende, 1919. [III.176] EP Ponte de Barca, 
1920-74.

Todos os desenhos aqui apresentados (plantas e alçados) encontram-se à escala 1/1000.
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Barca (1920-1974 - imagem III.176)190, tinha condições para admitir 100 alunos. Não se tem 
conhecimento, porém, se algum destes projeto chegou a ser efetivamente realizado.

Por fim, é importante salientar o trabalho realizado por Raul Lino no campo das escolas 
infantis, com três projetos em Lisboa. Assim, são analisados: um modelo de escola infantil, 
que tinha como intuito ser construído em quatro zonas do concelho de Lisboa (1935 - imagem 
III.178): na Ajuda, Quinta das Necessidades, Campo Grande e Convento de Santos-o-Novo; 
e pretendia albergar 60 crianças191 – desconhecesse-se se por ventura foram construídas 
todas as instalações ou nenhuma delas; um projeto para uma escola infantil no Bairro da 
Estrela (1936 - imagem III.179) - desconhecesse-se se este parque foi construído; uma escola 
infantil, na Junta da Província da Estremadura (1938 - imagem III.177) com o intuito de ser 
frequentado por 50 alunos e, implantado no recreio do Liceu Amália Vaz de Carvalho192 – 
acredita-se que este projeto não tenha tido tradução prática.193

1.2.2 Análise Comparativa 

PROGRAMA: Localização e Integração no Território  

Infelizmente a documentação disponível, no que concerne às escolas primárias e infantis de 
Raul Lino, não permite um estudo tão aprofundado como no caso dos J-E JD. Por um lado, 
de uma forma geral, não foram encontrados registos de plantas de implantação dos exemplos 
em estudo; por outro lado, não há a confirmação da execução da maioria dos projetos; o que 
dificulta bastante a compreensão, seja da orientação dos edifícios ou da sua relação com a 
envolve mais próxima. No entanto, toda a informação encontrada sobre este tema é aqui 
apresentada.

No que concerne ao espaço exterior o tratamento adequado seria subjacente a todas as 
propostas, tendo “tanto uns pequenos jardins como principalmente algumas árvores que 
se deviam deixar desenvolver a todo o seu grande porte, pelo menos a meio de cada um 
dos recreios, e que com a sua ramaria muito fariam por suavizar a rigidez dos grandes 
telhados”.194 

190 Não foi encontrada uma data exata desta escola primária, pois no arquivo da Gulbenkian o projeto vinha identificado 
como sendo desenhado entre 1920 e 1974. Como neste período de tempo Portugal atravessou dois regimes políticos era 
importante compreender em qual deles se insere a escola. No entender da autora esta escola deveria pertencer à I República, 
por se apresentar de um modo semelhante às EP unitárias da Fig. Foz e Esposende.
191 Raul Lino, Instalações relativas à construção de 4 instalações para escolas infantis, em Lisboa, s.d., disponível em 
<www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo. 
192 Raul Lino, Jardim Infantil. Ante-Projecto. 1938, disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 
2013 – encontra-se em anexo.
193 Pois não é mencionado no site, na secção “História”, do Liceu Amália Vaz de Carvalho, disponível em <http://www.
esmavc.org>, consultado em maio de 2014. Por outro lado, também não foi encontrado no Google Maps nenhuma 
construção no recinto deste liceu. 
194 Raul Lino, Projeto do edifício para o Liceu Central de Alves Martins, Viseu. Memória descritiva, 1918, disponível em 
<www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013, p. 20.
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[III.184] Escola Primária Alcântara, 2014. 
Alçado Poente - vista exterior para a cantina.  

[III.181] EP modelo, 1935. Edificio de Messejana - 
Aljustrel. Tipo Alentejo/Ribatejo (tijolo), duas salas.

[III.182]EP modelo, 1935. Edificio de Santa Victória - 
Beja. Tipo Alentejo/Ribatejo (tijolo), três salas.

[III.185] Escola Primária Alcântara, 2014. 
Entrada principal.

[III.180] EP modelo, 1935. Edificio de Pardais - Évora. 
Tipo Alentejo/Ribatejo (tijolo), uma sala.

[III.183] EP modelo, 1935. Perpetiva do edifício Tipo 
Algarve, quatro salas.
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Em termos de implantação da Escola Primária de Alcântara, apreende-se que o arquiteto 
valorizou o contato com a natureza, tendo “o maior respeito pelo sol que a ilumina e pelas 
boas velhas oliveiras que a engrinaldam”, em deterioramento do “eixo da rua camarária que 
lhe dá acesso”.195 Como nota adicional, constata-se que este edifício, ainda hoje existente, 
está orientado a sudeste.

A escola de Alcântara apresenta um grande recreio exterior coberto alongado, que se 
prolonga para lá da implantação do edifício. Em contrapartida, as restantes escolas primárias 
graduadas não aparentam ser compostas por recreios cobertos, nem se consegue compreender 
os limites do terreno escolar.

Em relação às escolas primárias da Figueira da Foz e Ponte de Barca, estas carecem de 
espaços exteriores cobertos; enquanto que a EP de Esposende, como também, ambos os 
modelos regionalizados aparentam áreas significativas de recreio coberto. Por outro lado, não 
foi encontrada informação no que concerne a espaços ajardinados envolventes às edificações 
ou até à planificação de árvores em recreio exterior descoberto nestes projetos.

No que respeita ao modelo de escola infantil projetado em 1935, também em termos de 
espaço exterior foi tido cuidado para que a escola não carecesse de espaço onde a criança 
pudesse brincar livremente com “Um jardim em volta da escola, com terreno preparado 
para jogos e água para entretenimento das crianças”.196

Por sua vez, após a leitura da memória descritiva do parque infantil para a Junta da Província 
da Estremadura, em Lisboa, depreende-se que a EI de 1938 tinha o intuito de ser implantada 
no recreio do Liceu Amália Vaz de Carvalho. Acredita-se que este projeto não tenha sido 
construído, no entanto, especula-se que a intenção seria edificar a escola na zona nordeste 
do recreio, com a entrada principal orientada nessa direção, tendo de partilhar o seu recreio 
exterior com o liceu onde se inseria. Em contrapartida, tanto esta escola como a projetada 
para o Bairro da Estrela possuíam um recreio interior, o que possibilitava a brincadeira livre 
entre crianças e simultaneamente fácil vigia/cuidado por parte das educadoras.

PROGRAMA: Complexidade e Diversidade      

A ideia de “ensino intuitivo” já estava presente na “Reforma do ensino infantil, primário e 
normal” de 1911, onde se lê que “todo o ensino primário deve ser essencialmente prático, 
utilitário e quanto possível intuitivo”. Deste modo, não surpreende que as “Normas técnicas, 
higiénicas e pedagógicas” estabelecessem a existência de “museus” no programa das escolas 
primárias, como sendo espaços com uma vocação “presencista”, com o objetivo de servirem 

195 Raul Lino, “Edifícios Escolares de Raul Lino”, in Atlantida – Mensario artístico, literário e social para Portugal e 
Brazil, ano I, nº 4, 1916, p. 335.
196 Raul Lino, Jardim Infantil. Ante-Projecto. 1938, disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 
2013 – encontra-se em anexo.
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Salas de aula

"Museu" (espaço partilhado ou exclusivo)

Acesso - Entrada ou Caixa de Escadas

Salas de aula

"Museu" (espaço partilhado ou exclusivo)

Acesso - Entrada ou Caixa de Escadas

[III.186] Esquema representativo da divisão programática interior sobre um eixo que marca a relação entre o acesso e o 
espaço intuitivo.
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de apoio aos estudos e com isso contribuírem para a modernização do ensino, sendo que 
em causa estava “dispensar-se o mais possível o livro” e serem “obrigatórias as lições das 
coisas”.197

Realça-se que a presença de um museu escolar estava prevista tanto para escolas graduadas 
como unitárias, no entanto, no caso das últimas, maioritariamente por razões de escassez 
de espaço, esta função era inexistente ou partilhada, pois o gabinete do docente serve 
também “para museu, biblioteca e observações médico-pedagógicas”. Assim, esta função 
apresenta-se mais explícita nos projetos para escolas graduadas onde é realmente pedido 
uma “Biblioteca e museu”.198 

Simplificando a leitura deste espaço no projeto geral das escolas primárias, depreende-se 
que quando esta função existe (sendo partilhada ou não), esta encontra-se junto à fachada 
(ao contrário da posição central que tomava nos J-E JD); com acesso à entrada ou caixa de 
escadas; boa visibilidade para o exterior ou corredor/átrio interior de distribuição, de modo 
a facilitar o controlo dos alunos199; e apresenta uma posição referencial em relação às salas 
de aula.

Por sua vez, salienta-se também que algumas das escolas primárias abarcam uma área 
reservada à habitação do docente, sendo esta uma das adições programáticas efetuadas e 
um tema muito interessante a estudar nas escolas da I República. Assim, estava previsto 
nas já referidas “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas” que “Nas povoações rurais, 
onde não seja fácil encontrar alojamento para o professor, terá este residência no próprio 
edifício escolar; advertindo-se porém, que entre essa residência e a escola não poderá haver 
qualquer comunicação interior”. Esta residência para o docente teria de ser constituída 
por seis divisões: “gabinete de estudo, sala de jantar, três quartos, cozinha e sentina, e 
terá contíguo um pequeno quintal inteiramente separado das outras dependências da 
escola”; e “Todas estas divisões devem ser suficientemente amplas e obedecer aos preceitos 
higiénicos”.200 

Ao analisarmos estas obras depreende-se que o arquiteto valoriza bastante esta temática, pois 
reserva um espaço generoso para a residência do docente, no entanto, contraria as Normas de 
1917 ao permitir uma grande permeabilidade entre o ambiente doméstico e a escola, fazendo 
uma ligação interior entre a esfera privada e a esfera pública. Segundo Carlos Manique 

197 “Reforma do ensino infantil primário e normal”, 1911 apud Carlos Manique da Silva, “Raul Lino, protagonista de 
uma mudança na arquitetura escolar durante a I República Portuguesa”, in Educar em Revista, nº 49, 2013, disponível em 
<http://repositorio.ul.pt>,  consultado em abril de 2014, p. 95.
198 Imprensa nacional de Lisboa, “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”, in Decreto nº 2:947, nº 11, série I, 1917, 
Capítulo II, disponível em <www.dre.pt>, consultado em maio de 2014, p. 64.
199 O que também acontece por o espaço ser muitas vezes partilhado com o gabinete dos professores.
200 Imprensa nacional de Lisboa, “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”, in Decreto nº 2:947, nº 11, série I, 1917, 
Capítulo I, disponível em <www.dre.pt>, consultado em maio de 2014, p. 63.
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Todas as plantas aqui apresentadas encontram-se à escala 1/500.

[III.145] Escola Primária Alcântara, Lisboa, 1916.
Piso térreo. 

[III.146] Escola Primária Alcântara, Lisboa, 1916.
Piso superior. 

[III.144] Escola Primária Alcântara, Lisboa, 1916. 
Cave. 

[III.181] Escola Primária Alcântara, Lisboa, 1916. 
Cobertura. 
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esta opção prende-se “com a necessidade de garantir a afirmação do professor junto das 
populações, identificando-se de forma inextricável com a escola; esta, no fundo, não é mais 
do que a projeção do seu lar (a ideia que está aqui presente é a de haver uma profunda 
entrega à profissão)”.201

Ora nos projetos referidos é de evidenciar que Lino não responde a todas as exigências 
impostas pelas Normas de 1917, dando maior importância à habitação do professor (quando 
necessário) do que a um gabinete para o professor/museu. No entanto, é também relevante 
mencionar que duas das escolas graduadas (EG A e Alcântara) projetadas antes das Normas, 
respondem melhor às questões programáticas impostas – por serem constituídas por sala 
de professores e museu – do que a maioria das escolas primárias unitárias construídas 
posteriormente. 

PROGRAMA: Distribuição e Articulação      

No que diz respeito ao conteúdo programático da Escola Primária de Alcântara (1915) 
verifica-se que esta escola é a mais completa (talvez por ser a maior). Em adição às cinco 
salas de aula existentes em cada piso, o arquiteto optou por colocar a cantina no piso térreo 
e uma sala de leitura (que comunica com uma das salas de aula), no espaço homólogo do 
piso superior. 

A cantina tem um dos seus lados circular, com cinco vãos de janela, que proporcionam ao 
espaço imensa luz natural. Tanto a forma excecional como a grande dimensão deste espaço, 
nos dois pisos, demonstram a importância atribuída a estas duas funções, uma de cariz social 
e movimentado, outra de cariz mais pessoal e introspecto/silencioso. 

A sala de leitura terá uma função equiparada à de uma biblioteca, mas provavelmente também 
teria a intenção de servir como espaço amplo e versátil de modo a ser “e) Salão ou anfiteatro 
para as solenidades escolares, conferências e projeções, podendo ainda servir de aula de 
música e canto coral”202, por isso surge a comunicação com a sala de aula adjacente.

Este projeto contempla também um vestíbulo exterior que funciona como átrio de entrada 
(e “f) Sala de espera”) com acesso a uma sala de professores (estes dois espaços formam 
uma espécie de corpo avançado do edifício) e um vestiário, onde no espaço homólogo do 
piso superior se encontra o museu. Esta sala de professores está num lugar privilegiado para 
controlar a entrada de alunos e familiares e destinar-se-ia também à função administrativa, 
sendo constituído por “g) Gabinete do diretor; h) Gabinete do pessoal docente; i) Gabinete 
do pessoal menor”203. 

201 Carlos Manique da Silva, op. cit., p. 98.
202 Imprensa nacional de Lisboa, “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”, in Decreto nº 2:947, nº 11, série I, 1917, 
Capítulo II, disponível em <www.dre.pt>, consultado em maio de 2014, p. 64.
203 Idem, ibidem.
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Todas as plantas aqui apresentadas encontram-se à escala 1/500.

[III.149] Escola Graduada A, 1915-16. [III.150c] Piso Térreo. Escola Graduada C, 1915-16.

[III.150b] 2º Piso. Escola Graduada C, 1915-16.

[III.150a] 3º Piso. Escola Graduada C, 1915-16.

[III.153a] Piso Térreo. Escola Graduada B, 1915-16.

[III.153b] Piso Superior. Escola Graduada B, 1915-16.
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É de evidenciar a existência de um espaço reservado única e exclusivamente à função de 
“Museu”, o que lhe confere um carácter relevante que se deve ao facto “de os museus serem 
encarados como recurso determinante para o ensino intuitivo”204 Este espaço localiza-se 
no segundo piso e é o primeiro com que uma pessoa se depara ao subir as escadas, o que 
atendendo à distribuição programática, pode ser encarada como uma zona estratégica com 
uma boa visibilidade da passagem de alunos.

O arquiteto não terá estruturado este projeto com as salas de aula necessárias para o número 
pedido (partindo do pressuposto que a escola foi edificada para receber 800 alunos seriam 
necessárias 16 salas de aula capazes de albergar 50 alunos cada uma), incluindo as duas salas 
adicionais – “b) Sala de desenho; c) Sala destinada aos trabalhos manuais ou aos lavores 
femininos”, ou porteiro. No entanto, compreende-se tal situação tendo em conta que esta 
escola foi edificada antes da publicação das Normas em 1917. Por sua vez, a ausência de 
um ginásio ou um “gabinete para observações médico-pedagógicas”205, pode justificar-se 
com a construção do alongado recreio exterior coberto, podendo este ser utilizado para as 
atividades desportivas.

O modelo da Escola Graduada A (1916), é talvez a mais parecida à EP de Alcântara (embora 
com escalas diferentes) em termos de conteúdo programático por apresentar, não só, uma 
sala de professores, como também, um lugar destinado a museu – havendo no entanto uma 
versão da escola “mais simplificada” (como escreve o arquiteto na folha de projeto), onde 
estas duas divisórias não existem. Do mesmo modo que no projeto anterior, o gabinete dos 
docentes encontra-se no piso térreo, com acesso direto ao átrio e junto à caixa de escadas 
–  controlado, assim, a passagem de alunos e recepção de pais – por forma a conseguir uma 
relação de proximidade com o museu, que se encontra no espaço homólogo ao gabinete e 
instalações sanitárias no piso superior (também na extremidade das escadas). 

Contudo, este projeto não é composto por “b) Sala para trabalhos manuais ou para lavores 
femininos, segundo a natureza da escola; [...] h) Ginásio com gabinete para observações 
médico-pedagógicas; i) Cozinha e refeitório” ou porteiro, talvez pela mesma razão de ter 
sido desenhado anteriormente às Normas de 1917. Haverá também a possibilidade de este 
projeto nunca ter sido construído por não conter alguns destes espaços (como cantina e 
cozinha, essenciais numa escola de 200 ou mais alunos).

Os edifícios de escolas graduadas B e C (1916) ostentam semelhanças em termos de 
organização e conteúdo programático, pois ambas são constituídas por habitação para o 
professor (com comunicação interior) e contêm um vestíbulo exterior e átrio de entrada 

204 Carlos Manique da Silva, “Projetos de escolas primárias do arquiteto Raul Lino durante a I República Portuguesa”, 
in Revista Linhas – Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, v. 12, nº 1, 2011, disponível em <http://
repositorio.ul.pt>, consultado em novembro de 2013, p. 47.
205 Imprensa nacional de Lisboa, op. cit., p. 64.
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Todas as plantas aqui apresentadas encontram-se à escala 1/500.

[III.175a] Escola Primária Figueira da Foz, 1922. Pisos térreo e superior, 
respetivamente.

[III.174a] Escola Primária Esposende, 1919.

[III.176a] Escola Primária Ponte 
de Barca, 1920-74.
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interior com acesso a um pequeno corredor de distribuição.

Por um lado deparamo-nos com a EG B que contém quatro salas e residência do docente 
num só piso; e por outro temos a EG C com oito salas e uma habitação para o professor 
desenvolvida em dois pisos, podendo haver um terceiro piso com mais duas, perfazendo 
um total de dez salas. Sendo que ambos os projetos não abarcam os mesmo espaços que 
careciam na proposta anterior, como também, é de destacar a inexistência de museu.

A EG C difere apenas num ponto: na existência de um gabinete para os professores, no 
primeiro piso, a ocupar o mesmo espaço destinado à entrada no piso térreo – mesmo com a 
opção de adicionar um piso a este modelo, o espaço homólogo destinar-se-ia a arrecadações e 
não ao museu. O facto do gabinete de professores (que serviria também de zona administrativa 
como nos restantes casos) se encontrar no piso superior, leva a um afastamento significativo 
da entrada e acaba por, não só, impossibilitar o controlo de passagem de alunos, mas também, 
dificultar a receção a pais e alunos para reuniões ou outros assuntos importantes. Assim, 
conclui-se que estes dois projetos são talvez os mais “pobres” pedagogicamente em relação 
às primeiras propostas analisadas.

Em relação à residência do professor (em ambos os casos), Carlos Manique acredita que esta 
devia destinar-se ao diretor, “cuja sala de aula, enquanto docente, seria naturalmente uma 
das que se encontravam nas imediações do seu espaço de habitação”.206 

O projeto desenhado por Lino para as escolas-tipo regionalizadas de 1918 obedece aos 
pressupostos explícitos nas “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”, acrescentando 
ainda ao programa previsto uma sala para trabalhos manuais, lavores femininos, desenho ou 
aula (presente a partir do caso de escolas masculinas ou femininas para 50 alunos).

No que respeita à localização do gabinete da professora, destaca-se o facto deste ocupar 
uma posição axial em relação ao vestíbulo de entrada e consequentemente recreio coberto, 
facilitando a visibilidade para o exterior durante os períodos de intervalo da atividade letiva, 
e também para a receção de familiares e alunos. “Neste caso, a proximidade física com o 
vestíbulo (bem como a ausência de qualquer barreira física entre os dois espaços) indicia 
a valorização do relacionamento institucional com o exterior.” 207 É também de salientar 
que este gabinete, embora de dimensões reduzidas e de caráter multifuncional, reflete a 
relevância atribuída pela I República ao professor primário.

Por outro lado, em alguns projetos é sobrevalorizada a residência do docente, sendo esta 
desenvolvida em dois ou até três pisos, em detrimento dos espaços educativos, acabando 
mesmo por serem reduzidos a uma sala de aula e sem gabinete do professor ou “Sentinas 

206 Carlos Manique da Silva, op. cit., p. 44.
207 Idem, p. 39.
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[III.160] EP modelo, 1935. 
Planta Tipo, uma sala.

[III.162] EP modelo, 1935. Planta 
Tipo. Piso térreo, três salas.

[III.162] EP modelo, 1935. Planta Tipo. 
Piso térreo, quatro salas.

[III.161] EP modelo, 1935. 
Planta Tipo, duas salas.

[III.154] EP modelo, 1918. Planta Tipo. [III.187] Esboço 2_EP modelo, 
1918. Planta Tipo.

[III.188] Esboço 1_EP modelo, 
1918. Planta Tipo.

[III.163] EP modelo, 1935. Planta 
Tipo. Piso superior, três salas.

[III.164] EP modelo, 1935. Planta Tipo. 
Piso superior, quatro salas.

Todas as plantas aqui apresentadas encontram-se à escala 1/500.
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distintas para os alunos e para o professor; mictórios nas escolas do sexo masculino”208, 
como é o caso da Escola Primária para a Figueira da Foz (1922). 

A mesma situação ocorre no projeto da Escola Primária de Esposende (1919), onde a 
escola propriamente dita apresenta apenas duas salas de aulas, uma para cada sexo, e duas 
habitações para professores, com um professor para cada turma, sendo que as residências se 
desenvolvem por três pisos, incluindo quarto da empregada. 

No caso da Escola Primária de Ponte de Barca (1920-74), não se encontra nem habitação para 
o docente (provavelmente por não ser necessário na zona em que se insere), nem gabinete 
polivalente ou sala de trabalhos manuais. Esta escola é constituída por apenas duas salas de 
aula, alpendre de entrada, corredor de transição e sanitários. 

Entre estes três projetos a escola mais interessante será a de Esposende, não só, por apresentar 
um recreio em parte coberto que possibilita outras atividades ao ar livre o ano inteiro (ao 
contrário as outras duas escolas primárias); como também, clara simetria verificada tanto em 
planta como em alçado, que demarca muito bem a divisão entre sexos.

No que respeita os projetos tipo-sul também regionalizados de Lino (1935), já se tinha 
referido anteriormente que o arquiteto usa uma base comum a todas as construções, cuja 
organização espacial se prende com a escola de uma sala de aula e vai aumentando consoante 
o solicitado (até quatro salas de aula). Estamos, portanto, perante “uma organização simples 
cuja implantação longitudinal garante a leitura do alçado mais significativo. É composto 
pela sala de aula, vestíbulo, alpendre de entrada e um alpendre de dimensões reduzidas, que 
funciona como recreio coberto e é servido por instalações sanitárias”. 209

Ao comparar com os projetos-tipo de 1918 verifica-se que ambos apresentam os sanitários 
no exterior, junto ao recreio coberto; um acesso principal a eixo com distribuição para todo 
o lado, com vestíbulo ou alpendre de entrada; duas salas de aula com orientações diferentes 
mas a mesma área, ou com a mesma área e orientação. No exemplo dos projetos-tipo de 
1935 estas salas revelam-se “deslocadas” fazendo com que uma seja desenvolvida no 
prolongamento do alpendre de entrada e a outra se apresente a delimitar um dos lados do 
recreio coberto. Por sua vez, no caso de existirem três ou quatro salas de aula prevê-se a 
localização da caixa de escadas no átrio de entrada, sendo que todas as salas têm a mesma 
dimensão, como já foi referido, e serão iluminadas por três grandes vãos de janela.

Segundo as indicações do arquiteto para as escolas infantis (de 1935) a serem construídas 
em Lisboa, estas deveriam ser construídas por “Divisões móveis de forma a repartir-se um 
grande salão em três salas”, “Um corredor bastante amplo, para ser utilizável como uma 

208 Referente às instalações sanitárias. Imprensa nacional de Lisboa, op. cit., p. 64.
209 Marta Pereira Dias Gaspar, Escolas Primárias do Porto. Uma reflexão sobre o moderno, p. 40.
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[III.178a] Modelo de Escola Infantil, Lisboa, 1935. 

[III.177] Escola Infantil, Junta da Província da Estremadura, Lisboa, 1938. 

[III.179a] Escola Infantil, Estrela, Lisboa 1936.

Todas as plantas aqui apresentadas encontram-se à escala 1/500.
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casa” e “Em volta da construção, um coberto que não escureça a sala – sendo possível”.210 
Assim, este átrio de entrada funciona também como corredor de distribuição, podendo 
aceder-se às três salas de aula ou apenas a uma grande sala, consoante a disposição das 
“paredes” divisórias. 

O arquiteto considerava, neste projeto, não ser necessário um espaço dedicado a refeitório 
pois “Na escola infantil as refeições são tomadas na sala dos trabalhos escolares”, 211 sendo 
que nas Normas de 1917 vinha estipulado que para o refeitório poderia “ser utilizado o pátio 
coberto”.

Em relação à planta para uma EI no recreio do Liceu Amália Vaz de Carvalho, esta não 
apresenta legenda, mas acredita-se que o programa seja muito semelhante à da EI para a 
Estrela, visto a organização interior ser praticamente idêntica, sendo a maior diferença a 
ausência de um corredor, no caso da Estrela, o que nos remete para o “Museu” dos J-E JD.

Deste modo, estas escolas infantis são muito semelhantes em termos programáticos. Embora 
possuam apenas uma sala de aula, em comparação com o modelo de 1935, estas escolas são 
mais completas em termos de “conteúdo escolar”, ou seja, estas apresentam para além de 
cozinha, anexos adjacentes, instalações sanitárias e vestiários; um recreio interior “para os 
poucos dias agrestes em que se não pode sair a nenhuma hora” com acesso ao exterior “ao 
grande recreio de ar livre”212, gabinete médico, refeitório e ainda acesso ao piso superior 
para zonas de repouso (dormitório).

Com isto, depreendemos que as escolas infantis de Lino respondem à maioria das exigências 
estabelecidas pelas Normas, faltando, no entanto, dois espaços que no entender da autora são 
essenciais: “Gabinete para o pessoal docente” e no caso do modelo infantil de 1935 “Um 
aposento com algumas camas para as crianças acidentalmente indispostas, que careçam de 
repouso” ou até um gabinete médico. Estas carências de espaço eram também visíveis nos 
J-E JD, tanto nos realizados até à data como nos posteriores, sendo que apenas a partir de 
1955 com o J-E JD de Tomar se começa a encontrar um espaço de apoio médico.

LINGUAGEM ARQUITETÓNICA: Composição     

Em termos de semelhanças com a casa tradicional o que encontramos nas escolas primárias 
é diferente do que verificamos nos J-E João de Deus, pois as escolas conseguem enquadrar-
se no panorama geral das habitações da região onde são projetadas, mas não possuem uma 
leitura tão simples como os Jardins-Escolas, com aquele desenho quase infantil de um só 

210 Raul Lino, Instalações relativas à construção de 4 instalações para escolas infantis, em Lisboa, s.d., disponível em 
<www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo.
211 Idem.
212 Raul Lino, Parque Infantil. Descrição, 1939, disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 
– encontra-se em anexo, p. 1.
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Todos os alçados aqui apresentados encontram-se à escala 1/500.

[III.148] Escola Primária Alcântara, Lisboa, 1916.
Alçado Poente. 

[III.147] Escola Primária Alcântara, Lisboa, 1916.
Alçado Sul (principal). 

[III.149b] Escola Graduada A, 1915-16.
Alçado principal. 

[III.149c] Escola Graduada A, 1915-16.
Alçado lateral.

[III.153b] Escola Graduada B, 1915-16.
Alçado principal. 

[III.184] Escola Graduada B, 1915-16.
Alçado posterior. 

[III.151] Escola Graduada C, 1915-16.
Alçado principal para dois pisos. 

[III.152] Escola Graduada C, 1915-16.
Alçado principal para três pisos. 
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plano baixo com porta a eixo, janelas laterais, telhado de quatro águas e chaminé. 

Em alguns casos, como na Escola Primária de Alcântara, na EG C, ou até mesmo no modelo-
tipo regional de 1935, com o aumento de escala dos edifícios perde-se por completo a leitura 
de habitação em prol do “equipamento”, sendo que a escola começa a ganhar um carácter 
próprio, com um forte valor tipológico. Mesmo assim, denota-se uma preocupação de ordem 
estética, quando o arquiteto afirma que procurou fugir (no caso da EP de Alcântara) “àquela 
fisionomia antipática em que é fácil cair-se, dada a uniformidade obrigada dos vãos de 
janela e quando o orçamento é exíguo, e que pode fazer lembrar as casas de trabalhos 
forçados”.213

De modo a realçar esta ideia de habitação a maioria dos edifícios é constituído por um 
alpendre – um elemento tão característico da arquitetura vernacular portuguesa – sendo a 
entrada sempre sobrelevada. Este alpendre encontra-se, na maioria dos casos, “deslocado” 
em relação ao acesso aos edifícios o que acentua a assimetria existente. Como tal, no que 
diz respeito à simetria de alçado, este aspeto não se verifica na maioria das escolas, sendo 
exceções as EG B e C, a Escola Primária de Esposende e os modelos de escolas regionalizadas 
de 1935.

No que respeita às quatro instalações de escolas infantis em Lisboa, o alçado principal 
apresenta uma leitura de chalé – reminiscente do “kindergarten” de Froebel, relação visível 
com o Jardim-de-Infância da Estrela, também em Lisboa –, com um alpendre no seu 
comprimento e flores trepadeiras em todo o edifício. A construção pretendia ser “baixa e 
simples” com “muitas portas de acesso fácil”.214

No entanto, no alçado posterior observamos uma leitura simples e direta de habitação 
unifamiliar com uma entrada a eixo, elevada e recuada, podendo mesmo dividir-se o alçado 
em três e constatar que o troço central se encontra recuado em relação aos restantes. O 
edíficio apresenta uma clara simetria, telhado de quatro águas e uma chaminé lateral.

Por sua vez, no parque infantil no bairro da Estrela, também em Lisboa, o alçado difere 
muito do exemplo anterior, como também dos J-E JD previamente analisados, sendo que 
não apresenta uma leitura de habitação tradicional tão clara como nesses casos. A entrada 
não é executada a eixo, e a construção é muito alongada para se poder realizar de forma 
direta essa leitura. Por outro lado, a escola possui um telhado de duas águas, uma altura 
baixa e uma grande chaminé o que confere ao “pequeno edifício [...] um ar familiar, natural, 
a propósito, de onde lhe vem um aspeto moderno que nem é rebuscado, nem adoptado de 

213 Raul Lino, “Edifícios Escolares de Raul Lino”, in Atlantida – Mensario artístico, literário e social para Portugal e 
Brazil, ano I, nº 4, 1916, p. 335.
214 Raul Lino, Instalações relativas à construção de 4 instalações para escolas infantis, em Lisboa, s.d., disponível em 
<www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo.
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Todos os alçados aqui apresentados encontram-se à escala 1/500.

[III.178b] Alçado principal. Escola  Infantil, 
Lisboa, 1935. 

[III.191] Alçado posterior. Escola  Infantil, 
Lisboa, 1935. 

[III.192] Alçado lateral. Escola Infantil, 
Estrela, Lisboa 1936.

[III.179b] Alçado principal. Escola Infantil, 
Estrela, Lisboa 1936.

[III.193] Alçado lateral. Escola Infantil, 
Estrela, Lisboa 1936.

[III.194] Alçado posterior. Escola Infantil, 
Estrela, Lisboa 1936.

[III.175b] EP Fig. da Foz, 1922.
Alçado Poente. 

[III.175c] EP Fig. da Foz, 1922.
Alçado Nascente. 

[III.174b] Escola Primária Esposende, 1919.
Alçado principal. 

[III.176c] EP Ponte de Barca, 1920-74.
Alçado posterior. 

[III.176b] EP Ponte de Barca, 1920-74.
Alçado principal.
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modelos estrangeiros”.215

No que concerne ao jardim-de-infância para o Liceu Amália Vaz de Carvalho não foram 
encontrados alçados ou outros desenhos que pudessem conceder uma ideia da leitura do 
aspeto exterior do edifício. No entanto, tendo em conta as datas destes projetos, como 
também, as similitudes ao nível de distribuição e organização espacial com o parque infantil 
da Estrela, acredita-se que esta escola seguiria a mesma expressão esse projeto.

Em relação ao caráter formal das escolas de Raul Lino, estas ostentam algumas características 
semelhantes, sejam elas graduadas ou unitárias, no sentido em que muitas apresentam arcos 
de volta inteira ou frontão (como na EG C e EP de Esposende) a marcar o acesso, como 
também, um alpendre216 ou vestíbulo exterior como patamar de entrada. Por outro lado, todas 
usam materiais e processos construtivos típicos da zona onde são construídas, demonstrando, 
assim, linguagens muito distintas, consoante a região onde se inserem.

Segundo as “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas” publicadas em 1917 “O edifício 
escolar deve ser de sólida construção, de aspeto simples, mas atraente, e acomodado ao clima 
e ao carácter da respetiva região”217 e “Os materiais empregados serão escrupulosamente 
escolhidos, devendo utilizar-se de preferência os que mais facilmente se possam obter na 
localidade”218. Deste modo, conclui-se que Raul Lino responde às condições gerais impostas 
pelo governo português nas escolas analisadas para esta dissertação.

Por sua vez, também os vãos de janela são muito semelhantes de projeto para projeto, 
sendo estes mais retangulares que os dos J-E JD – normalmente com um comprimento de 
aproximadamente 1,5m e altura (superior) variável.

A atenção que o arquiteto presta à temática da linguagem é bastante visível na memória 
descritiva que redige para os “Edifícios para Escolas Primárias nas regiões do Sul”: 

 Estes projetos são destinados às regiões do sul do país, e [...] foram planeadas de acordo 
com os aspetos mais típicos da construção destas regiões.

O primeiro destes tipos – “Cantaria” – é destinado a regiões da Estremadura, do Ribatejo 
ou do Alentejo onde haja facilidade de se empregar pedra de cantaria em boas condições, 
isto é – de qualidade razoável e por baixo preço.

215 Raul Lino, Parque Infantil. Descrição, 1939, disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado em dezembro de 2013 
– encontra-se em anexo, p. 1. 
216 Espaço de transição entre o interior e exterior; área com telhado próprio ou avanço do beiral do telhado existente e 
envolto por arcadas, pilares ou colunas; zona de sombreamento utilizado principalmente nas regiões mais quentes do país. 
Entendido aqui como elemento diferente do vestíbulo exterior, por estar envolto em arcadas, pilares ou colunas ao invés de 
paredes maciças como no caso dos J-E.
217 Imprensa nacional de Lisboa, “Normas técnicas, higiénicas e pedagógicas”, in Decreto nº 2:947, nº 11, série I, 1917, 
Capítulo I, disponível em <www.dre.pt>, consultado em maio de 2014, p. 60. 
218 Idem, ibidem.
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[III.168] Tipo Alentejo/Ribatejo. 
Alçado principal.

[III.171] Tipo Estremadura.
Alçado principal.

[III.200] Variante do tipo para as regiões 
do Sul. Desenho de alçado principal.

[III.198] Variante do tipo para as regiões 
do Sul. Desenho de alçado lateral.

[III.199] Variante do tipo para as regiões 
do Sul. Desenho de alçado principal.

[III.165] Tipo Algarve.
Alçado principal.

[III.173a] EP modelo, 1935. Alçado 
principal, quatro salas. Tipo Estremadura

[III.167a] EP modelo, 1935. Alçado 
principal, duas salas. Tipo Algarve.

[III.170a] EP modelo, 1935. Alçado 
principal, três salas. Tipo Alentejo/

[III.155] EP modelo_Tipo Norte, 1918. 
Alçados lateral (principal) e frontal.

[III.157] EP modelo_Tipo Centro, 1918. 
Alçados lateral (principal) e frontal.

[III.159] EP modelo_Tipo Sul, 1918. 
Alçados lateral (principal) e frontal.

[III.195] EP modelo_Tipo Norte, 1918. 
Desenho do alçado principal.

[III.196] EP modelo_Tipo Centro, 1918. 
Desenho do alçado principal.

[III.197] EP modelo_Tipo Sul, 1918. 
Desenho do alçado principal.
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O segundo tipo – “Tijolo” – presta-se a todas aquelas mesmas regiões da Estremadura, 
do Ribatejo, do Alentejo ou ainda do Algarve, nas localidades, porém, onde seja fabricado 
tijolo apropriado à construção de casas.

O terceiro tipo – “Algarve” – é especialmente destinado a algumas regiões desta mesma 
província e de Alentejo onde existem exemplos de arquitetura antiga com gigantes redondos, 
e onde bem assim se queira obter certo efeito mais característico e particular destas 
províncias. 

A distribuição dos três tipos diferentes, portanto, não está determinada rigorosamente por 
qualquer divisão administrativa destas regiões; obedece, pelo contrário, antes às diferentes 
maneiras de construir usadas nas respetivas localidades, que por sua vez são em geral 
condicionadas pelos materiais mais adequados que aí se encontram.219

Destacam-se também os quatro desenhos de cata-ventos (elemento muito comum nas 
habitações tradicionais) realizados por Lino com o intuito de estes serem integrados nas 
escolas primárias modelo de 1935, retratando a história, tradição e atividade portuguesa, 
seja: a atividade agrícola retratada por um agricultor no pomar; os Descobrimentos através 
da caravela portuguesa; um peixe representativo da atividade piscatória; ou a atividade 
pecuária caracterizada por um pastor e o seu rebanho.  

Posto isto, conclui-se que apesar de estas escolas seguirem um mesmo princípio geral, não 
é possível realizar-se um “esquema” base de alçado que englobe todas as escolas primárias, 
sendo que estas apresentam uma expressão muito próprias, resultando em fisionomias muito 
distintas umas das outras. 

AMBIÊNCIA ESPACIAL: Carácter Espacial     

Ao analisar o interior da escola primária de Alcântara compreende-se a relevância da cantina 
e do museu escolar, bem como o oposto, no que toca aos espaços administrativos (como 
acontecia nos J-E). Pois, se por um lado temos a cantina, um espaço de cariz eminentemente 
social, com um desenho “em polígono aberto por todos os lados sobre o campo de recreio 
assombreado por um soberbo plátano”,220 e grandes dimensões, onde o arquiteto concebe 
“uma disposição mais carinhosa como sendo naturalmente a casa querida dos pequenos”. 
Por outro lado, tanto as dimensões do museu, como o facto de existir um lugar próprio para 
esta função (tanto na EP de Alcântara como nas EG A) expressam a importância atribuída 
a este espaço e ao “ensino intuitivo”, traduzindo “o esforço republicano no sentido de 

219 Raul Lino, Edifícios para Escolas Primárias nas Regiões do Sul, s.d., disponível em <www.gulbenkian.pt>, consultado 
em dezembro de 2013 – encontra-se em anexo, p. 1.
220 Raul Lino, “Edifícios Escolares de Raul Lino”, in Atlantida – Mensario artístico, literário e social para Portugal e 
Brazil, ano I, nº 4, 1916, p. 335.
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[III.201] Escola Primária Alcântara, 2014. 
Caixa de escadas interior.

[III.203] Escola Primária modelo_Tipo Sul, 1935. 

[III.202] Escola Primária Alcântara, 2014. 
Sala de aula adaptada a ginásio interior.

[III.204] Desenho dos cata-ventos realizados por Raul Lino 
para as escolas primárias modelo de 1935
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aproximar o sistema escolar português do dos outros países europeus.”221

Em contrapartida, em nenhuma das escolas graduadas se revela pertinente projetar um 
espaço dedicado à administração, sendo que a maioria das escolas graduadas apresenta um 
gabinete para os professores (menos a EG B) que teria uma utilidade polivalente, de modo a 
servir ambas as funções. Esta situação também era evidente nos jardins-escola desenhados 
por Lino, resultando no entendimento que o arquiteto dava prioridade às necessidades das 
crianças ao invés das necessidades dos adultos que as acompanhavam. 

O projeto da Escola Primária de Esposende apresenta uma área de implantação relativamente 
superior à das restantes escolas unitárias, pois apesar de programaticamente ser constituída 
por poucos elementos, o conjunto edificado é desenhado de forma dispersa.

Por sua vez, as EP da Fig. Foz e Ponte de Barca apresentam uma área de implantação 
muito semelhante, com a diferença que a primeira escola é composta por uma sala de aula e 
habitação para o professor; e a segunda é compreendida por apenas duas salas de aula.

As escolas modelo regionalizadas de 1918, apesar de não terem sido concretizadas na 
prática (segundo Carlos Manique), revelam ser o projeto mais completo em termos de valor 
pedagógico, no que respeita as escolas primárias unitárias. Pois, com a adição programática 
da sala para “trabalhos manuais, lavores femininos, desenho ou aula” e tendo em conta 
que este espaço tem a mesma área que a sala de aula, considera-se que tenham a mesma 
importância, dando assim enfâse aos trabalhos de caráter expressivo e criativo, ao mesmo 
tempo que permite uma segunda sala de aula para mais alunos ou ensinamentos diferentes. 

Por outro lado, verificando-se também a inexistência de uma zona administrativa ou 
gabinete para o professor associado também a outro tipo de funções no caso dos projetos 
regionalizados de 1935, é possível concluir que, estes espaços foram sendo excluídos do 
programa destes modelos por parte do arquiteto, bem como, qualquer espaço de museu que 
poderia existir. Esta opção programática leva a que este projeto de escolas regionais tipo-
sul careça, no entender da autora, não só em termos de valor pedagógico, como também, de 
riqueza espacial em relação, principalmente, ao projeto-tipo mencionado anteriormente.

No que concerne ao modelo de escola infantil projetado em 1935, este seria o que se poderia 
aproximar mais aos J-E JD, não só, por o arquiteto nesta altura já ter realizado cinco escolas 
para esta instituição, mas também, por se tratar do mesmo programa educativo e espacial. 
No entanto, tal não acontece, talvez por questões de economia de espaço ou por não haverem 
fundos suficientes por parte do estado para uma construção maior. 

221 Carlos Manique da Silva, “Raul Lino, protagonista de uma mudança na arquitetura escolar durante a I República 
Portuguesa”, in Educar em Revista, nº 49, 2013, disponível em <http://www.readcube.com>,  consultado em abril de 2014, 
p. 97.
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[III.205] Desenho de revestimento azulejar para a Escola Primária de 
Alcântara, 1916.
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No entanto, esta obra continua a ter, como todas as outras, muita qualidade, sendo importante 
referir o tema da escala, quando Lino referiu que “Toda a construção ter-se-á em vista que é 
para as crianças: tetos baixos, portas leves e baixas, degraus baixos, etc. ...”. 

No que respeita ao jardim-de-infância para o Bairro da Estrela, este projeto é o que apresenta 
mais semelhanças com os J-E JD, pois como já foi referido anteriormente, a ausência de 
corredores e a existência de um recreio interior no centro da planta, remete-nos para uma 
distribuição e “ambiência” espacial muito semelhante à das escolas infantis de JDR. Por 
sua vez, o seu congénere para a Junta da Província da Estremadura apresenta um esquema 
muito semelhante, que embora tenha uma leitura de corredor ao invés de “Museu”, tem uma 
dimensão tão grande que poderá transmitir a mesma sensações às crianças que usufruem 
deste espaço – um espaço amplo simultaneamente de reunião e distribuição.

AMBIÊNCIA ESPACIAL: Simetria, Superfícies, Iluminação e Ventilação 

A simetria espacial continua a ser um dos temas trabalhados pelo arquiteto nestes projetos, 
embora em algumas escolas de uma forma mais evidente do que noutras, principalmente em 
relação aos J-E JD, sendo que está sempre inerente à entrada a conotação de eixo de simetria 
e espaço impulsionador da distribuição interior. 

Por sua vez, no que concerne os elementos decorativos no interior dos edifícios, o arquiteto 
concede aos espaços “Uma ingénua decoração enxaquetada de azulejo chama a atenção 
do enxame estudioso para a entrada do seu cortiço, e esta em si é formada por um largo e 
baixo arco, feito menos para impor respeito às crianças do que para engolir sofregamente o 
turbilhão gargalhante de rapazes e raparigas”222

Assim, Lino pretendia “criar um ambiente educativo aprazível, alegre, de algum modo 
libertador para a criança, atribuindo também, [...] particular destaque ao espaço envolvente 
da escola”223. Este ambiente educativo que o arquiteto tencionava conceber para todas as 
suas escolas era já bastante evidente nas propostas estudadas anteriormente para os J-E JD. 
É de reforçar também, o contínuo esforço por parte do arquiteto em tentar iluminar e ventilar 
todos os espaços naturalmente, sejam estes espaços de aprendizagem, socialização, leitura, 
transição e passagem ou até instalações sanitárias. 

222 Raul Lino, “Edifícios Escolares de Raul Lino”, in Atlantida – Mensario artístico, literário e social para Portugal e 
Brazil, ano I, nº 4, 1916, p. 333.
223 “Há uma evidente diferença entre a importância atribuída ao contato com a natureza por razões higienistas, o mesmo 
é dizer, à valorização do ar e da luz na educação das crianças, e a apologia que é feita da natureza no sentido da ligação 
simbólica ao campo, muito presente na decoração do interior do edifício.”, in Carlos Manique, op. cit., p. 92. 



 ’A brincadeira será para o século XXI o que o trabalho foi para o período industrial 
– a nossa forma dominante de adquirir conhecimento, agir e criar valor’. Se há uma 
lição que os adultos deveriam aprender das crianças, é que numa altura de crise 
ambiental e económica, a brincadeira é um ponto crucial the ligação ao mundo 
físico e imaginário. Precisamos de fornecer a nós próprios tempo e espaço para 
brincar, espaço no qual o imprevisível pode acontecer.224

Juliet Kinchin

224 Juliet Kinchin, “Hide and Seek: Remapping Modern Design and Childhood”, in Century of the Child: Growing by 
Design, 1900-2000, p. 26.
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Em jeito de conclusão...

No nosso ambiente construído, o espaço escolar é entendido como um agente ativo na 
educação, sendo este capaz de moldar experiências e consequentemente estimular as 
capacidades físicas e mentais da criança. Desta forma, compreende-se que o modo como 
a escola é desenhada deve, não só, refletir os ideais sociais vividos, como também, os 
parâmetros educativos da instituição para o qual é projetada, procurando um equilíbrio entre 
factores ambientais e factores humanos na criação de espaços onde as crianças possam ser 
elas próprias. 

Qualquer arquitetura com propósito humano não pode ser abordada, unicamente por uma 
perspetiva utilitária. Enquanto os problemas práticos, como segurança, ergonomia, escala, 
optimizar os níveis de luz, espaço e ar são importante e irão ser alvo de discussão em alguma 
altura do projeto, noções de infância, necessidades da criança e de como conseguir melhores 
resultados desta são igualmente importantes. Se o educador for simplesmente funcionalista 
e  ignorar as possibilidades de fantasia, imaginação, espaço, forma, luz, cor e textura – todas 
as qualidades que compõem um ambiente rico – então as crianças que ensina e educa irão, 
inevitavelmente, absorver o ponto de vista de que o ambiente que as rodeia tem pouca ou 
nenhuma consequência. Deste modo, os arquitetos têm que ser parte integrante da equipa 
que concebe e projeta as escolas,  por forma a enriquecer os espaços educativos infantis, 
através de um melhor entendimento das necessidades especiais destes utentes.

O estudo aqui apresentado é, antes de mais, um inquérito arquitetónico, sendo a premissa 
desenvolvida, que as necessidades de crianças, até aos onze/doze anos de idade, são muito 
particulares; tendo estas o direito a ambientes com grande qualidade educacional que 
ajudem a sustentar o seu desenvolvimento social. Os arquitetos têm um forte sentido de 
responsabilidade para criar espaços que transmitam ambientes apropriados para o apoio 
e desenvolvimento destas, sendo que a conceção destes espaços para as crianças são tão 
importantes para o mundo moderno, como seja a construção de edifícios específicos para 
qualquer setor da população, quer sejam bancos, igrejas, teatros ou casas.

Assim, esta dissertação não pretende dar respostas concretas nem chegar a uma conclusão 
objetiva quanto às características e formas de desenhar espaços para a educação infantil, mas 
sim, contribuir para o debate e reflexão sobre os benefícios de uma relação íntima entre as 
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duas disciplinas em estudo: pedagogia e arquitetura.

Neste sentido, a presente investigação reconhece a influência que Raul Lino teve, ao longo 
do século XX, na concepção de escolas para a segunda e terceira infâncias, respondendo 
assim, eficazmente às necessidades da criança. Como também se verifica o inverso, ou 
seja, reconhece-se a importância que a arquitetura escolar assumiu na vida profissional do 
arquiteto, considerando que, Lino interpretou e implantou nos seus projetos um conjunto 
de ideais, divulgados no início do século, sobre a educação, modo de aprendizagem e 
desenvolvimento geral da criança, enquanto agente futuro ativo na sociedade. 

Destaca-se que a maioria dos projetos escolares de Lino foram concebidos durante a I 
República (alguns deles encomendas oficiais do estado), o que revela o “interesse republicano 
por uma escola esteticamente atrativa e dotada de condições pedagógicas”225, pois neste 
período histórico “a arquitetura escolar é entendida como um importante fator de mudança, 
designadamente no que concerne à formação do cidadão republicano e, mesmo, na projeção 
de uma determinada imagem do professor de instrução primária”.226 

Posto isto, e após a análise destes casos de estudo, conclui-se que entre os jardins-escola 
e todas as outras escolas há uma grande diferença na linguagem arquitetónica, sendo que 
no primeiro caso é evidente a leitura de “casa tradicional” (é comum a todos a mesma 
expressão de alçado227); enquanto que no segundo exemplo esta analogia não é tão óbvia 
(chegando mesmo a ser inexistente em alguns casos), nem coerente em termos de expressão 
(as escolas apresentam-se todas muito diferentes umas das outras). As escolas primárias e 
infantis apresentam uma maior aproximação à tipologia de escola propriamente dita, com 
um carácter mais público apesar da escala reduzida, na maioria dos exemplos.228 

Por outro lado, em termos programáticos e de “ambiência espacial” todos os exemplos 
apresentam similitudes, tendo como características unificadoras: o edifício encontrar-se 
rodeado por jardim (embora não se consiga perceber nos projetos das escolas unitárias); 
corredores curtos e largos, servindo em simultâneo de espaço de distribuição e de paragem/
espera, ou a sua inexistência por completo; ausência de espaços dedicados ao adulto, 
principalmente no que toca à administração, sendo que mesmo no caso das escolas graduadas 
(edifícios com maior escala) esta função é exercida a partir do gabinete dos professores; todos 

225 Carlos Manique da Silva, “Projetos de escolas primárias do arquiteto Raul Lino durante a I República Portuguesa”, 
in Revista Linhas – Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, v. 12, nº 1, 2011, disponível em <http://
repositorio.ul.pt>, consultado em novembro de 2013, p. 48.
226 Carlos Manique da Silva, “Raul Lino, protagonista de uma mudança na arquitetura escolar durante a I República Por-
tuguesa”, in Educar em Revista, nº 49, 2013, disponível em <www.readcube.com>, consultado em abril de 2014, p. 100.
227 Sendo que o se pedia a Raul Lino era realmente a materialização de uma “casa para os pequeninos” na execução dos 
Jardins-Escolas João de Deus.
228 A autora especula que isto acontece porque os exemplos referidos são para o ensino público e alguns sendo encomendas 
oficias por parte do estado, inserem-se na “tipologia escola” para uma rápida e fácil identificação, por parte dos habitantes, 
do conteúdo programático do edifício. 
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os espaços são iluminados e ventilados naturalmente; e a existência do espaço “Museu”, 
embora com um valor diferente das escolas infantis para as primárias (visível nas dimensões 
e posição do espaço em relação à escola).

Não obstante, todas as suas escolas refletem duas posições cruciais na forma do arquiteto 
projetar para a infância, que ainda hoje se devem aplicar na prática de arquitetura escolar: 
por um lado uma vontade de criar um ambiente escolar que respondesse às necessidades 
da criança e que lhe permitisse “envolver-se no estudo de uma forma alegre (marcando 
uma importante rutura com anteriores projetos)”;229 e por outro lado uma “intenção de 
descentrar a atividade pedagógica da sala de aula (seja através da valorização dos espaços 
envolventes da escola, seja, igualmente, através da especialização de espaços para o ‘ensino 
intuitivo’)”.230 Como tal, assume-se que o ponto de partida para qualquer arquiteto que 
pretende projetar para a infância, é reconhecer a complexidade projetual e desafios inerentes 
à criação de um bom ambiente de aprendizagem.

Simultaneamente, também a escala do espaço necessita de responder às necessidades, 
atividades a desenvolver e idade dos seus utentes, sendo que a forma e dimensões do espaço 
podem facilitar um número de utilizações diferentes e conferir-lhe uma polivalência essencial 
para o aproveitamento e adaptação do mesmo, nomeadamente neste tipo de espaços dado 
o carácter evolutivo das metodologias educativas, o que requer por vezes a modernização e 
atualização dos espaços.

Por sua vez, é de salientar que se nota uma maior simplicidade nos projetos iniciais de Lino 
e, em contrapartida, uma maior complexidade nas últimas escolas, sendo que nos primeiros 
casos a leitura e compreensão dos espaços é direta, com linhas simples; enquanto que nas 
últimas obras assistimos a uma dificuldade no entendimento espacial, com diversos planos a 
funcionar em simultâneo, mais saliências e maior fragmentação dos espaços.231 Esta situação 
pode refletir o estado pessoal e profissional do arquiteto em determinadas alturas, pois como 
já foi mencionado anteriormente (no capítulo II), considera-se que a sua forma de projetar 
vai sofrendo alterações ao longo do século XX.

Percepcionar o mundo com os olhos de uma criança fascinou muitos artistas, arquitetos e 
designers do século XX, sendo que parece existir uma ligação entre a infância e a vontade 
de criar algo a diversos níveis. Alguns arquitetos de renome, particularmente durante os 
anos 30 e 40, desenharam jardins-de-infância ou incorporaram espaços para crianças nos 
seus projetos – como Erno Goldfinger, Maxwell Fry e Le Corbusier – ilustrando como uma 
abordagem radical ao espaço infantil pode fornecer um foco importante para as suas próprias 

229 Carlos Manique da Silva, “Raul Lino, protagonista de uma mudança na arquitetura escolar durante a I República 
Portuguesa”, in Educar em Revista, nº 49, 2013, disponível em <www.readcube.com>, consultado em abril de 2014, p. 100.
230 Idem, ibidem.
231 Este acontecimento é mais explicito aquando a comparação entre os J-E JD de Coimbra e o de Alvalade.
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preocupações arquitetónicas, num sentido mais abrangente.232 

Muitos escritores reivindicam que as experiências e imagens da infância são as mais 
duradoiras e as que nos marcam mais profundamente, pois é neste contexto que se iniciam 
as relações mais complexas com a sociedade, os adultos e os colegas. Assim, compreende-
se o impacto que a primeira experiência de aprendizagem pode ter no desenvolvimento 
criativo individual. Segundo Froebel, a criança não deveria desenhar a partir da natureza 
até que dominasse as formas elementares, que identificou como sendo o quadrado, o circulo 
e o triângulo. Frank Lloyd Wright acreditou que esta forma de pensar foi fundamental no 
desenvolvimento físico da sua própria arquitetura:233  

[...] a base elementar do pensamento na arquitetura criativa, advém principalmente, 
desde coisas primárias. Como resultado, quando apreendi bem estas coisas, já não 
me interessava desenhar a partir da natureza, ou andar a empatar com os efeitos 
de superfície do que quer que seja. Eu queria conjugar, construir, edificar e criar 
com estes elementos simples, e acredito que é assim que a criação deve começar na 
educação.234 

Neste sentido, pode-se afirmar que Lino esteve para a arquitetura Portuguesa como Le 
Corbusier e Frank Lloyd Wright estiveram para a arquitetura internacional. Todos estes grande 
nomes da história tiveram uma influência inigualável na forma de “projetar uma infância” 
e no modo de transformar o institucional em lar e abrigo, fazer da escola casa, mudando a 
forma como se desenha aquele que é o espaço onde a criança se forma e transforma naquilo 
que virá a ser no futuro.

Assim, esta investigação e os exemplos apresentados, concebidos por Raul Lino, demonstram 
claramente a posição teórica e prática de um arquiteto para quem “Construir é educar”.235  

232 Mark Dudek, op. cit..
233 As similitudes entre as formas primárias usadas no sistema de Froebel e a arquitetura de Frank Lloyd Wright são 
óbvias, e ilustram a importância da brincadeira ne educação adquirida na infância para o desenvolvimento da criatividade 
e imaginação.
234 Frank Lloyd Wright apud Idem, p. 10.
235 Raul Lino apud Irene Ribeiro, Raul Lino: Nacionalismo e Pedagogia, p. 341.
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Raul Lino. “Parque Infantil: Descrição”. Lisboa, 1939. 
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1936_Escola Infantil no Bairro da Estrela, Lisboa
Raul Lino. “Parque Infantil: Descrição”. Lisboa, 1939. 
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1938_Escola Infantil, Junta da Província da Estremadura, Lisboa
Raul Lino. “Jardim Infantil: Ante-Projecto”. Lisboa, 1938. 
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1938_Escola Infantil, Junta da Província da Estremadura, Lisboa
Raul Lino. “Jardim Infantil: Ante-Projecto”. Lisboa, 1938. 
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1943_Jardim-Escola João de Deus de Viseu
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus Viseu”. Lisboa, 1937.
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1943_Jardim-Escola João de Deus de Viseu
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus Viseu”. Lisboa, 1937.
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1943_Jardim-Escola João de Deus de Viseu
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus Viseu”. Lisboa, 1937.
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1943_Jardim-Escola João de Deus de Viseu
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus Viseu”. Lisboa, 1937.



anexos | xxvii  

ANEXO B
Memórias Descritivas de Raul Lino

1948_Jardim-Escola João de Deus de Chaves
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus Chaves. Memória descritiva”. Museu João de Deus, Lisboa, s.d.
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1948_Jardim-Escola João de Deus de Chaves
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus Chaves. Memória descritiva”. Museu João de Deus, Lisboa, s.d.
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1958_Jardim-Escola João de Deus da Figueira da Foz (nº2)
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus Figueira da Foz: Descrição”. s.l., s.d. 
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1965_Jardim-Escola João de Deus de Alvalade, Lisboa
Raul Lino. “Nótula” de Jardim-Escola João de Deus Alvalade. Lisboa, 1959. 



anexos | xxxi  

1965_Jardim-Escola João de Deus de Alvalade, Lisboa
Raul Lino. “Nótula” de Jardim-Escola João de Deus Alvalade. Lisboa, 1959. 
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1966_Jardim-Escola João de Deus de Faro
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus destinado a Faro: Memória”. Museu João de Deus, Lisboa, s.d.
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1966_Jardim-Escola João de Deus de Faro
Raul Lino. “Jardim-Escola João de Deus destinado a Faro: Memória”. Museu João de Deus, Lisboa, s.d.
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Anexo C_em DVD: conteúdos internos
Levantamentos “Muitos Anos de Escolas”, Museu João de Deus e Fundação Calouste Gulbenkian




