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RESUMO

A pesquisa "Arquitetura Eclética em Itápolis - Escola Mallet" se propõe a discutir a produção da arquitetura escolar característica da Primeira 
República, quando o ecletismo se afirmou como linguagem oficial dos prédios públicos. O trabalho se justifica por levar tal discussão à produção 
arquitetônica do interior paulista, especificamente na cidade de Itápolis, fundada em 1862 e que hoje guarda  um número de edifícios 
residenciais, de caráter eclético, dentre os quais destacam-se o Museu Histórico e Pedagógico Alexandre Gusmão, a Câmara Municipal, a 
Paróquia do Divino Espírito Santo de Itápolis e, objeto de estudo da pesquisa, a Escola Estadual Prof. Júlio Ascânio Mallet, fundada em 15 de abril 
de 1913. Em 2001, o CONDEPHAAT aprovou e deliberou o tombamento de 123 escolas do período republicano (1989-1930) como Patrimônio 
Histórico, incluindo a escola “Mallet”. Os objetivos dessa pesquisa são o levantamento métrico e arquitetônico da Escola Mallet e o mapeamento 
dos imóveis característicos do estilo eclético na cidade, relacionando, portanto, a ornamentação e o programa tipos das edificações educacionais 
republicanas ao contexto de formação da cidade e difusão do ecletismo. Nesse contexto, também será possível compreender as questões 
politicas, econômicas e sociais do período, e de qual maneira elas influenciaram na produção da arquitetura escolar. A metodologia da pesquisa 
consiste na revisão bibliográfica acerca da inauguração dos grupos escolares no interior do estado de São Paulo como parte das políticas 
educacionais da Primeira República e da difusão do ecletismo como estilo representativo da “modernidade” nacional. Também foi realizada 
pesquisa documental, por meio da qual foram levantados documentos, fotos e dados técnicos nos acervos da biblioteca e da prefeitura 
municipal. Por fim, a última etapa consiste da pesquisa de campo, na qual foram levantados, fotografados, desenhados e organizados em 
pranchas todos os elementos compositivos da escola. Tal material gráfico embasa a discussão teórica da pesquisa sobre a difusão do ecletismo no 
interior paulista. No Brasil, esse estilo não representou o mesmo saudosismo ao passado como nos países europeus, pelo contrário, foi um 
momento de negação dos vestígios coloniais e valorização da cultura europeia, sobretudo a francesa. No caso do interior paulista, esse estilo 
coincide com o crescimento da economia cafeeira e, posteriormente, de outras atividades agrícolas, como o cultivo de laranja. Assim, se para a 
elite fazendeira o ecletismo era uma forma de afirmação de seu novo status socioeconômico, para o governo republicano, era o mesmo estilo 
também representativo dos ideais de ordem e progresso, que corroboravam com as mudanças perscrutadas no âmbito educacional para sanar o 
analfabetismo de grande parte da população.
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