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RESUMO 

 
O objeto de estudo deste artigo é a escola Acácio Piedade, um patrimônio tombado e de 

grande valor para a cidade de Itapeva-SP. Atualmente a escola se encontra com diversas patologias 
internas e externas, necessitando do uso das técnicas de restauro e revitalização, para isso é 
necessário realizar visitas técnicas e estudos aprofundados, bem como análises do seu entorno. 
Portanto, este trabalho busca trazer relevância para a edificação, restaurando sua beleza interna e 
externa, resolvendo os problemas acarretados pela má preservação durante os anos. 
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ABSTRACT 
 

The object of study of this article is the Acácio Piedade school, a heritage listed and of great 
value for the city of Itapeva-SP. Currently, the school has several internal and external pathologies, 
requiring the use of restoration and revitalization techniques, for this it is necessary to carry out 
technical visits and in-depth studies, as well as analysis of its surroundings. Therefore, this work seeks 
to bring relevance to the building, restoring its internal and external beauty, solving the problems 
caused by poor preservation over the years. 
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Introdução 
 

 

A edificação da escola Acácio Piedade é referência para os moradores da 

cidade de Itapeva, é um local cheio de histórias e de grande importância na 

Educação da época. Através de análises e visitas técnicas, foi possível observar 

patologias em suas dependências, e para resolução dos mesmos será necessário 

utilizar técnicas de restauro e de revitalização, além de resolver a distribuição nos 

usos de seus ambientes, principalmente o museu, e o que restaurar para valorizar, 

trazer beleza e vida para o edifício. 

Para se executar todas as etapas desse processo, será necessário todo um 

estudo do local, envolvendo sua origem, sua evolução, até antigas reformas e 

restauros já feitos na mesma. Após isso, é de grande importância conhecer o que é 

o restauro e a revitalização. Dando continuidade, um laudo técnico feito em 2019, 

auxiliará fortemente no entendimento do estado atual de maneira mais detalhada, 

com registros fotográficos e anotações e por fim, a possível solução recomendada 

para se utilizar no edifício. 

 

 

Itapeva, importância e apresentação do local. 

 

 

As terras da cidade de Itapeva deram início no século 18, onde Tomé de 

Almeida Paes, um colono sorocabano, recebeu as terras como forma de premiação 

por prestar serviço ao governo da Capitania de São Paulo de Piratininga, na época o 

sistema político e administrativo do país era composto de Capitanias Hereditárias. 

(VIVA ITAPEVA, s.d.).  

Essas terras pertenciam a um bairro rural da cidade de Sorocaba conhecido 

como Vila Velha (ITAPEVA, s.d.). Naquele tempo, acontecia a colonização do 

extremo sul do país, e as terras estavam na rota de escoamento de produtos 

derivados do gado, sendo assim, diversos viajantes e tropeiros que frequentavam 

esse caminho, pausavam ali para dormir e descansar seus animais, trazendo o 

povoamento ao local. (VIVA ITAPEVA, s.d.). 



Itapeva, é situada na região Sudoeste Paulista, como mostra a Figura 1 a 

seguir, sua economia é firmada na agricultura, alguns industrias de pequeno e 

grande porte, comércios e prestação de serviços. Seu Sistema de Educacional é 

formado de aproximadamente 93 unidades, que fornecem Educação do Ensino 

Infantil, fundamental e médio, separados entre instituições públicas, privadas e 

filantrópicas, (VIVA ITAPEVA, s.d.). 

 

Figura 1 – Localização da cidade no mapa do Estado de São Paulo 

 

Fonte: web site en wikipedia, 2020. 

 

Com a história da cidade apresentada, se torna nítido reconhecer que é um 

lugar repleto de ricas histórias que compõem as memórias da cidade, onde são 

citadas e lembradas até hoje, uma dessas histórias é da escola Coronel Acácio 

Piedade. 

Segundo Léia de Cássia Langnor de Sousa, professora Mestre em educação 

afirma que, com mais de um século de existência, fundada em 1913, é a escola mais 

antiga da cidade. (ACÁCIO PIEDADE..., 2021, 2 min 47 s). A mesma, diz: “A escola 

Coronel Acácio Piedade é o importante marco histórico, patrimonial e cultural para a 

cidade de Itapeva, para o estado de São Paulo e para a educação Brasileira” 

(ACÁCIO PIEDADE..., 2021, 15 min 46 s). 

Tiago Ferreti narra, que o local se encontra em uma das principais avenidas 

da cidade, ambas receberam o nome de Coronel Acácio Piedade, um líder político 

da cidade, que defendia a região numa reunião legislativa, assassinado em 1917. 

(TOMBAMENTO..., 2010, 0 min 27 s). 



Para Ferreti (2010): 

Uma construção exuberante para a época, e rara para os dias de hoje, 
a arquitetura Francesa mantém na história da cidade, a beleza das 
obras típicas da época, o projeto serviu como referência na construção 
de outras escolas estaduais (TOMBAMENTO..., 2010, 0 min 53 s). 

 

A escola Municipal possuí um conjunto de porões, e em um deles possuí 

documentos muito importantes, que contam a história completa da Educação de 

Itapeva. O conjunto necessita de conservação e cuidados, pois podem servir para 

futuras pesquisas a fim de compreender e conhecer melhor o passado da Educação 

Brasileira (ACÁCIO PIEDADE..., 2021, 15 min 59 s). 

O secretário da educação de 2010, Davidson Panis Kaseker em entrevista, 

relata que o prédio escolar é o primeiro de uma série de outros construídos na 

primeira república. E que a sua planta exibida na Figura 2 serviu de exemplo para a 

construção de outros, sempre recebendo o nome de “ponto de faxina”, referência a 

cidade de Itapeva. (TOMBAMENTO..., 2010, 1 min 09 s). 

 

Figura 2 - Representação da primeira planta baixa da escola

 

Fonte: Museu da escola Acácio Piedade, 2022. 



 

História e Evolução do Edifício. 

 

A Câmara Municipal de Itapeva, faz a doação de um prédio ao estado em 01 

de setembro de 1897, para uso do grupo Escolar da cidade. (OLIVEIRA, 1985, p). 

Só 01 de março de 1899, foi autorizada a aquisição da Casa do Cel. Crescêncio 

Ferreira de Melo, para nela funcionar o grupo escolar. A partir disso, começa de fato, 

a história do tradicional e famoso Grupo Escolar “Cel. Acácio Piedade”. (OLIVEIRA, 

1985). 

Antes de continuar, é fundamental ressaltar como era o sistema educacional 

da época. De acordo com Léia de Cássia, já citada, no período imperial que foi antes 

de 1900, a educação pública brasileira, era composta por escolas que ensinavam a 

calcular, ler e escrever, conhecidas também como escolas de primeiras letras. 

(ACÁCIO PIEDADE..., 2021, 2 min 59 s). Afirma também, que o modelo educacional 

Brasileiro, foi modificado depois da proclamação da república, que ocorreu em 15 de 

novembro de 1889. Antes da proclamação, o modelo escolar era isolado, 

desassociado, as salas de aula atuavam nas casas dos professores, após a 

proclamação, tudo isso mudou e assim iniciou-se as escolas em conjunto. (ACÁCIO 

PIEDADE, 2021, 3 min 11 s). 

Continuando a história da origem da escola, Oliveira (1985), afirma que 14 de 

janeiro de 1900, ficou marcado pela criação do Grupo Escolar de Faxina, graças ao 

Cel. Fernando Prestes de Albuquerque. 

Após essa data importante, em 28 de janeiro de 1900, o prédio do Cel. 

Crescêncio Ferreira de Melo é comprado pela Câmara Municipal, para acomodar o 

grupo escolar, determinando instalações sanitárias. Alguns dias depois, em 18 de 

fevereiro de 1900, as escolas das cidades de 1º a 4º ano de ambos os sexos foram 

englobados ao grupo escolar. (OLIVEIRA, 1985). 

Depois de toda a organização, em 7 de março de 1900, é instalado em um 

edifício particular o Grupo Escolar de Faxina, aonde fica o atual Cinelândia. 

(OLIVEIRA, 1985). Esse grupo era composto por 156 alunos, divididos nas classes: 

1.º ano A e B femininos, 1.º A e B masculinos e 2.º e 3.º anos femininos. (OLIVEIRA, 

1985). 



Aproximadamente 2 meses depois, em 25 de maio de 1900, o diretor, faz um 

comunicado ao Jornal “O Sul de São Paulo”, avisando a inauguração do novo prédio 

escolar, que ocorreria no dia 18 de junho de 1900. Infelizmente, as obras foram 

atrasadas, pelas fortes chuvas que ocorreram na cidade por dez dias, portanto, a 

festa foi adiada para o mês de setembro. (OLIVEIRA, 1985). 

Após as obras serem retomadas, em 26 de agosto de 1900, o mesmo jornal, 

destaca novamente em suas páginas, a inauguração do grupo escolar, anuncia que 

será um dia importante e de grande significado para essa cidade tão avançada. O 

povo e a Câmara Municipal iniciam os preparativos para uma grande festa na 

cidade, que está marcada para o dia cinco e seis de setembro, dia da inauguração. 

A população ficou muito honrada e feliz pela grande conquista da criação do grupo 

escolar definitivamente no novo prédio, refinado, confortável e que ficará na  

memória de todos daquela época. (OLIVEIRA, 1985). 

Em quase dez anos de existência, o grupo escolar ganhou bastante destaque 

e referência na região, ocorreu também diversas mudanças em sua administração, 

muitos diretores que passaram por ali ganharam visibilidade em outros lugares. 

(OLIVEIRA, 1985). 

A Câmara Municipal em 15 de maio de 1910, já tinha em seus planos um 

lugar para o novo prédio do Grupo Escolar. O terreno que está em situação de 

desapropriação, fica localizado na Avenida Coronel Acácio Piedade, e pertence a D. 

Paula Figueira dos Santos, o contrato foi feito em dezembro do mesmo ano. 

Em janeiro de 1911, com o início das obras, o município transcreve a escritura 

dizendo que estão doando o terreno ao Governo. O Coronel Acácio Piedade e o 

procurador do estado Doutor Arthur Varela, assinaram a escritura. O grandioso 

edifício ficou pronto no início do mês de maio, e foi entregue em exatamente 4 de 

maio de 1913 para a Câmara Municipal. (OLIVEIRA, 1985). A partir disso, a 

inauguração é marcada para acontecer no final do ano, aproveitando os últimos 

exames escolares. Segundo Léia, era um evento de grande importância, onde os 

familiares dos estudantes compareciam a escola para assistir os exames finais, com 

isso a inauguração do edifício fica marcada para o dia 15 de dezembro de 1913. 

(ACÁCIO PIEDADE..., 2021, 5 min 35 s). 

O jornal “O Tempo”, no programa do dia 14 de dezembro de 1913, faz um 

convite a toda população, anunciando a uma grande festa de inauguração do novo 

prédio do grupo escolar, que durará por dois dias (OLIVEIRA, 1985). E assim se deu 



início oficialmente a importante escola que se conhece nos dias de hoje, como 

mostra a Figura 3. 

Figura 3 – Fachada Acácio Piedade 1913

 

Fonte: website ipatrimonio, 2022. 

 

Tiago Ferreti destaca, pela sua grande relevância para a cidade, a escola 

virou patrimônio histórico, e em 2010, foi tombada pelo Conselho de defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico Artístico e Turístico do estado de São Paulo 

(CONDEPHAAT). (Tombamento..., 2010, 1 min 31 s). Para Davidson Panis Kaseker 

já citado anteriormente, afirma que com o tombamento, o prédio fica protegido de 

intervenções, ganha algumas restrições e fica dependente do CONDEPHAAT para 

aprovações. (Tombamento..., 2010, 1 min 44 s). De acordo com Tiago Ferreti, desde 

de 1913, na sua inauguração, o prédio passou por poucas mudanças na parte 

construtiva e sua fachada continua a mesma. (TOMBAMENTO..., 2010, 0 min 41s). 

Sabe-se que o atual estado de conservação e uso da escola Acácio Piedade 

é considerado um problema, sendo um patrimônio histórico e de grande relevância 

para a cidade, é fundamental que o prédio esteja bem preservado e conservado, o 

que não foi possível observar nos últimos anos. Este trabalho tem como objetivo 

resolver os problemas encontrados nas dependências da escola, resgatando a 

grande importância e beleza que exibe há mais de 100 anos. Para isso foi feito um 

estudo de caso, com mapas, análises e visitas técnicas, concluindo que será 

necessário utilizar métodos de restauro e revitalização para a resolução desses 

problemas. 

 



 

 

Restauro e Revitalização 

 

A preocupação e importância do restauro se inicia a partir do século 19, 

trazendo um pensamento sobre recuperação e ajustes de obras arquitetônicas 

antigas nas discussões. Baseado nisso, a valorização da reutilização e do uso de 

obras consideradas patrimônios arquitetônicos começou a ser interrogado pelos 

seus principais pesquisadores e estudiosos, o intervencionista e arquiteto Eugène 

Emmanuel Viollet-le-Duc, e o seu opositor, John Ruskin, que era pintor, desenhista e 

crítico de arte, iniciando participações no restauro de algumas intervenções, 

deixando marcas por toda a história. (FERNANDES, BAETA, 2020). 

Sotratti (2015) afirma que a palavra revitalização pode ser entendedida como 

uma execução projetual dirigida de maneira inteligente por grupos membros do 

planejamento urbano contemporâneo. Esse tipo de execução se deu início em 

Barcelona, na Espanha, e logo se espalhou pelo mundo. Não se limita em apenas 

melhorias urbanas, mas é uma técnica eficiente para promover a inclusão do 

território metropolitano e estruturar os fluxos que impedem a difusão espacial e 

funcional. Seguindo essa linha de raciocínio, se torna fundamental trazer novamente 

uma função aos patrimônios utilizando essa estratégia de planejamento. 

(SOTRATTI, 2015). 

 

Estado atual através do laudo técnico 

 

Através de um laudo técnico feito em 2019 pelo engenheiro Alan Cesar 

Polucha e a equipe Windsor Engenharia e Consultoria LTDA – ME, é possível 

visualizar e compreender melhor alguns desses problemas através de fotos, e 

registros. 

De acordo com os registros fotográficos nas Figuras 4 e 5, nota-se fissuras e 

sujeiras nos muros internos e externos da escola, nas paredes externas da 



edificação principal é nídito sinais de umidade, tinta e reboco danificado, fissuras e 

sujeiras, corrimão danificado, fios expostos, piso e forro degradado. 

 

Figura 4 – Problemas área externa

 

Fonte: Laudo técnico da Windsor Engenharia e Consultoria LTDA - ME, 2022. 

 

Figura 5 – Problemas área interna

 

Fonte: Laudo técnico da Windsor Engenharia e Consultoria LTDA - ME, 2022. 



 

 

No dia 25 de março de 2022 foi realizado uma visíta técnica a escola Acácio 

Piedade, o autor desse trabalho tinha como objetivo conhecer toda a edificação, pois 

o mesmo não conhecia pessoalmente. Nessa visita foi feito registros fotográficos dos 

diversos problemas que a edificação possuí, bem semelhante ao laudo. Paredes, 

esquadrias, piso, forro corrimão, são o que mais chamam a atenção, pois estão bem 

degradados, os banheiros ao fundo, são adaptáveis, mas necessitam de mudanças, 

pois o banheiro para crianças que possuem necessidades especiais é o último do 

corredor. 

O museu da escola, se encontra abandonado, pois está numa área de difícil 

acesso, bem sujo, fissuras, pintura desgastada, se tornando até perigoso o acesso 

de pessoas. Diante das informações apresentadas, é possível entender qual é a 

situação que esse importante patrimônino se encontra. E que medidas devem ser 

tomadas, mas para isso, é necessário um longo estudo, para a melhor 

recomendação do que restaurar e revitalizar na escola. 

 

Figura 6 – Mapa de situação do terreno com raio de 400 metros

 

Fonte: Google Maps 2022, editado pelo autor, 2022. 



A análise do mapa apresentado na Figura 6, mostra o entorno do local de 

estudo, em um raio de 400m, dando ênfase na cor amarela para a escola, que é o 

lugar onde será feito o restauro e revitalização, e na avenida, que possuí o mesmo 

nome da escola, Coronel Acácio Piedade, sendo de grande importância para a 

história da cidade. 

 

Estudo de caso: referência projetual 

 

De acordo com o website Archdaily, o prédio da Pinacoteca foi construído no 

final do século 19, tendo como objetivo alojar o Liceu de Artes e Ofícios, mas que 

acabou não sendo concluído. Alguns anos mais tarde, em novembro de 1905, foi 

dado início as construções de adaptação, comandadas pelo arquiteto Ramos de 

Azevedo, para acolher a primeira coleção de quadros que pertenciam ao Estado, 

dando origem oficialmente para a Pinacoteca. (website ARCHDAILY, 2015). 

Considerado um dos museus mais antigos da capital, a Pinacoteca conta com 

um enorme acervo de artes visuais com mais de 11 mil peças, destacando as obras 

brasileiras do século XIX até os dias atuais. Dentro desse gigante acervo, é 

encontrado obras autorais de diversos artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral, 

Candido Portinari, Lygia Clark, entre outros, Figura 7. (website PINACOTECA, s/a). 

 

Figura 7 – Fachada Pinacoteca 

Fonte: website Archdaily, 2015. 



 

Foi o prédio que passou pela grande reforma no final da década de 1990, 

comporta um dos laboratórios mais importante de conservação e restauro do país e 

era a antiga sede do Liceu de Artes e Ofícios. (website PINACOTECA, s/a). 

Em 1998, passou por uma complexa e longa reforma, assinada e comandada 

pelo Arquiteto Paulo Mendes da Rocha. O mesmo conseguiu preservar os sinais 

neoclássico da construção, trazendo a atemporalidade. (website GALERIA DA 

ARQUITETURA, s/a). 

A ideia que será absorvida desse projeto, é o restauro que a mesma passou e 

que conseguiu preservar suas raízes e originalidade, promovendo a atemporalidade, 

algo que se aplica ao acácio após o restauro e revitalização e pela grande 

importância que os dois locais carregam em suas respectivas cidades. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

 

De acordo com os problemas apresentados ao longo desse trabalho, as 

mudanças sugeridas para se utilizar na escola, seria a substituição do corrimão por 

um de aço inox, reformar as esquadrias, pisos, forros, substituir as canaletas das 

salas de aulas por eletroduto galvanizado, arrumar as fissuras nas paredes e fazer 

toda a pintura novamente. Locomover o museu para uma área externa, tornando o 

local mais acessível e valorizando todo o seu acervo, promovendo a cultura e 

trazendo a possibilidade de pessoas externas acessarem esse local, e por último 

trazer o banheiro para crianças com necessidades especiais mais próximo da porta, 

facilitando o acesso até o local.  

Através dessas recomendações, a importante escola voltaria a carregar 

consigo toda a sua exuberante beleza, fazendo jus a sua referência na cidade e 

voltando a se destacar em todo o seu entorno, como mostra as Figuras 8 e 9. 

 



Figura 8 – Elevação frontal

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

Figura 9 – Elevação posterior

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

 

Conclusão 

 

 

Com boas análises, estudos, visítas técnicas é possível restaurar o patrimônio  

abandonado e degradado Acácio Piedade, trazer vida e beleza para o mesmo, mas 

para isso é fundamental saber respeitar toda a sua história e atemporalidade para 

não descaracterizar-lo, mantendo os usos, mas com extremo conforto e qualidade. 

Portanto, conclui-se que a restauração e revitalização de patrimônios 

históricos se torna necessário, pois os mesmo carregam um bagagem enorme de 

histórias, vivências e experiências que compõe a história das cidades. 
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