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RESUMO 
 
 

Entendendo o espaço como uma composição de elementos (des)organizados com 
intencionalidades humanas, uma leitura espacial expõe a constituição de sua sociedade. O 
objetivo deste trabalho é fazer uma análise da estrutura espacial da Escola Municipal Fêgo 
Camargo, busca-se desconstruir os elementos, por partes e características, considerando o 
território, paisagem, volume arquitetônico construído e materiais. Ela foi criada em 1967 e 
iniciou seus trabalhos em 1968. A escola é a única do gênero por reunir quatro áreas artísticas 
no mesmo lugar (musica, arte cênicas e plásticas e dança) e sendo municipal atende à todas 
camadas sociais. Tem como objetivo oferecer à comunidade mais oportunidade de preparo e 
capacitação para o ingresso no mercado de trabalho, pois se trata de uma escola 
profissionalizante. Atualmente atende a 1100 alunos matriculados com idade entre sete e 
setenta anos. A escola Maestro Fêgo Camargo, nome em homenagem ao Maestro Segesfredo 
Camargo que desenvolveu seu trabalho artístico na cidade. Possui como base geográfica uma 
construção social a partir de seu lugar de existência, um arranjo dinâmico de paisagismo e 
construção a partir de uma casa adaptada para receber salas de aula. Sua paisagem de certa 
forma é bastante privilegiada e beneficiada contendo em seu entorno Hospital, Praças, 
Faculdades, Colégios, Lazer (estádio de futebol) entre outros elementos que as constituem. A 
escola possui uma infraestrutura completa, contando com a presença de redes de esgoto e 
água, iluminação (interna e externa), sistema de energia e telefonia, coletas de lixo, pontos de 
ônibus e sinalizações. Pelo fato da escola estar situada num ponto central da cidade, o acesso 
à esta pode ser feito através de ônibus e alternativos que atingem todos os bairros, facilitando 
a locomoção dos alunos que moram longe ou em cidades próximas. É policiada durante o dia e 
conta com fiscalizações durante 24 horas. Atualmente atende a 1.100 alunos matriculados  
distribuídos nas 04 áreas artísticas  com idade entre 07 e 70 anos que trazem diversos prêmios 
dos festivais, mostras e concursos que participam, levando o nome da Escola e principalmente 
da cidade de Taubaté para além das fronteiras do país, fazendo com que a cultura local tenha 
reconhecimento internacional. Podendo dizer que a  Escola Fêgo Camargo é um celeiro de 
artistas nas mais diversas áreas, faixa etárias e níveis sociais, unindo assim, a comunidade de 
um modo geral com a arte, e se colocando a disposição para participar de eventos, onde a arte 
se fizer necessária. 


