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RESUMO 
 
Este documento apresenta uma reflexão sobre a qualidade da arquitetura das 
escolas públicas padrão do estado de Minas Gerais. Fazer uma arquitetura padrão é 
algo que por si só já se torna uma incoerência na medida em que o fazer 
arquitetônico não consiste numa produção industrial serial, mas sim numa 
manufatura, onde cada produto tem um diálogo direto com seu entorno imediato e 
principalmente com seus usuários. As escolas públicas mineiras estão com 
aproximadamente 60 anos de idade, um modelo de sucesso no passado e que não 
está hoje em plena forma para acompanhar as novas concepções pedagógicas de 
um sistema educacional que caminhou a passos largos nas últimas décadas.  
 
Palavras-chave:  Escolas Públicas Padrão; Arquitetura; Concepção Pedagógica. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a reflection on the quality of the architecture of the state public 
schools in the state of Minas Gerais. Making a standard architecture is something 
that in itself already becomes an incoherence in that the architectural making is not a 
serial industrial production, but a manufacturing, where each product has a direct 
dialogue with its immediate surroundings and mainly with its users . The Minas 
Gerais public schools are about 60 years old, a model of success in the past and that 
is not in good shape today to follow the new pedagogical conceptions of an 
educational system that has been striding in the last decades. 
 
Keywords: Standard Public Schools; Architecture; Pedagogical Design. 
 
 
RESUMEN 
 
Esto artículo presenta una reflexión sobre la calidad de la arquitectura de las 
escuelas públicas estándar en el estado de Minas Gerais. Hacer una arquitectura 
estándar es algo que en sí mismo se convierte en una inconsistencia en que la 
arquitectura no consiste en una producción industrial en serie, sin embargo en la 
industria manufacturera, donde cada producto tiene un diálogo directo con su 
entorno inmediato y sobre todo con sus usuarios . Las escuelas públicas de Minas 
Gerais tienen aproximadamente 60 años de edad, un modelo de éxito en el pasado y 
en la actualidad no está en su mejor forma de mantenerse al día con los nuevos 
conceptos educativos de un sistema educativo que dirigió las últimas décadas. 
 
Palabras clave:  Escuelas Públicas estándar; arquitectura; El diseño pedagógico 
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INTRODUÇÃO 

 

Em julho de 2014, os olhos de todos os brasileiros estavam voltados para a 

paixão nacional que fervilhava nossa nação com a Copa aqui realizada. Milhares de 

estádios, edificações e obras de infraestrutura foram elaborados para receberem 

esse evento de grandíssimo porte que atraiu multidões ao país do futebol. Em meio 

ao burburinho esportivo, o Viaduto do Guararapes recém-inaugurado para o evento 

desabou em Belo Horizonte deixando vários feridos e dois mortos (Figura 1). De 

imediato foram levantadas questões quanto à responsabilidade pelo ocorrido: teriam 

sido falhas na elaboração dos projetos executivos? Teriam ocorrido irregularidades e 

superfaturamento na construção? Teriam havido omissões dos agentes 

fiscalizadores? Respostas ainda não foram dadas a todas as questões, mas, entre 

os indiciados estão profissionais de todas as cadeiras e momentos acima referidos. 

Recentemente no Rio de Janeiro, nova polêmica foi instaurada com a queda de 

parte da recém-inaugurada ciclovia Tim Maia (Figura 2), integrante no conjunto de 

obras que a cidade corria para inaugurar para as Olimpíadas que se aproximavam. 

Muitas questões em aberto em mais uma obra pública de reconhecida falta de 

qualidade.  

 

   
Figura 1 

 



 

 
 

  
Figura 2 

 
Obra pública é considerada toda construção, reforma, fabricação, recuperação 

ou ampliação de bem público (Lei 8666)1. Trata-se de uma categoria extensa de 

projetos de infraestrutura, financiadas e realizadas pelo governo, para fins 

recreativos, empregatícios ou de saúde e segurança, feitos para servir a sociedade. 

Qualidade é uma característica que atribuímos a algo, podendo ser esta de cunho 

positivo ou negativo (Aurélio)2. Tal atribuição pode envolver conceitos subjetivos em 

sua avaliação, o que faz surgir padrões e normas que parametrizam esta avaliação. 

Logo, fazendo a superposição dos vocábulos, o termo “obra pública de qualidade” 

configura-se de difícil definição, dado que são necessários parâmetros, percepções 

e contextos para tal. Porem, categoricamente pode-se afirmar que obras públicas de 

qualidade não caem por estarem se prestando ao uso a que foram propostas, não 

demandam uma manutenção e reformas a cada estação e não apresentam 

consumos energéticos extratosféricos. 

Marcio Kogan é um representante renomado da arquitetura e design nacional 

e, em 2010, lamentou afirmando que o Brasil não possui obras públicas de 

qualidade e não acompanha a produção arquitetônica internacional. Segundo ele, a 

construção de Brasilia e do Aterro do Flamengo são retratos de como nos dias de 

hoje a ação governamental não investe com vigor neste setor, mesmo a habitação 

                                                 
1
 LEI Nº 8666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União - 
Seção 1 - 22/6/1993, 8269p. 
 
2
 AURELIO, O mini dicionário da língua portuguesa. 4ª edição revista e ampliada do mini dicionário Aurélio. 7ª 

impressão – Rio de Janeiro, 2002. 
 



 

 
 

popular nacional, que não prima nem valoriza o desenvolvimento humano (Portal 

Revista Living Design)3. 

Quando falamos em reconhecimento internacional de arquitetura o Prêmio 

Pritzker4 é um dos poucos niveladores existentes. Arquitetura não é uma arte exata 

e soa errado tentar nivelar essa manifestação cultural. O Prêmio Pritzker premia 

desde 1979 arquitetos que melhor cumpram os princípios enunciados por Vitrúvio: 

solidez, beleza e funcionalidade (Tríade Vitruviana conforme Maciel, 1999)5. No 

ranking deste Nobel de arquitetura os representantes americanos estão no topo da 

lista, e, o Brasil está representado pelos brasileiros Paulo Mendes da Rocha e Oscar 

Niemeyer.  Certamente devemos nos orgulhar de nossos arquitetos, mas, nossas 

obras públicas estão longe de atender à Triade Vitruviana: o Viaduto dos 

Guararapes por exemplo,  podia ser funcional, cabia contextação quanto à sua 

beleza, mas, certamente sua estabilidade comprovadamente não estava presente, 

que o digam os familiares das vítimas da tragédia.  

 

   
Figura 3 

 

 

                                                 
3
 KOGAN, Marcio. (2010). Faltam boas obras públicas. Publicado em 21/06/2010. Disponível em: 

http://livingdesign.net.br/arquitetura/2010/06/marcio-kogan-faltam-boas-obras-publicas#.V0NdBvkrIdU. 
Acesso em 22 mai.2016. 

4
 PRITZKER PRIZE. Pritzker Prize. Disponível em: < http://www.pritzkerprize.com/ > Acesso em 22 mai. 2016. 

 
5
 MACIEL, Manuel Justino Pinheiro. Vitrúvio - Tratado de arquitectura. Editora Ist Press, 1999. 

 



 

 
 

DESENVOLVIMENTO: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 No estado de Minas Gerais o DEOP ( Departamento de Obras Públicas do 

Estado de Minas Gerais) foi o órgão que cuidou do setor de licitações de obras 

públicas nos últimos anos, responsável pelas contratações de projetos e obras em 

todo o estado. Segundo dados do próprio órgão, apenas no ano de 2012 um 

montante de 1,2 bilhão de reais veio a ser investido num total de 182 obras públicas 

em todo o estado: uma cifra monetária altissima para duvidosos resultados em 

termos de qualidade.  Pode-se salientar o termo duvidosos quando é sabido que 

50% da energia consumida no Brasil se concentra na operação e manutenção de 

edificações (Procel)6. Os projetos e obras realizados em território nacional estão 

fechando os olhos às atuais questões de sustentabilidade e eficiência energética, 

uma falha gravíssima frente ao deficit energético brasileiro. 

Minas Gerais é o quarto maior estado brasileiro em extensão territorial e o 

segundo mais populoso, distribuindo mais de 19 milhões de habitantes em seus 853 

municípios, numa população predominantemente urbana segundo o Censo 2010 

(IBGE)7 . 

A educação em Minas Gerais é gerida pela Secretaria de Estado de 

Educação (SEE), setor responsável pelo planejamento, direção, execução e controle 

das ações setoriais educacionais em todo o Estado. Segundo dados da SEE, “Do 

total de aproximadamente cinco milhões de alunos da educação básica em Minas 

Gerais, 4,7 milhões (90%) estudam em escolas públicas. Na rede estadual de ensino 

estão matriculados 2,4 milhões de alunos – 1,3 milhão matriculados no ensino 

fundamental e 719 mil no ensino médio.” (SEE 2012). Atualmente há em 

funcionamento na rede estadual de ensino um total de 3659 escolas; a Figura 4 

ilustra os 23 municipios onde há  uma concentração superior a 20 escolas estaduais 

em seu território.  

                                                 
6
 PROCEL INFO. Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética. Disponível em:                                                     

< http://www.procelinfo.com.br>. Acesso em: 22 mai. 2016. 

 
7
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 

2012. Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br / Acesso em: 22 mai. 2016. 



 

 
 

 
Figura 4 

 
 

Conforme ilustrado por Henriques 20058, a evolução da arquitetura escolar 

está diretamente ligada ao cotidiano da sociedade e á concepção pedagógica.  As 

primeiras escolas do território nacional vieram a funcionar em edificações 

adaptadas, e, no período republicano e início do século XX começam a ganhar 

destaque nas grandes cidades, particularmente seguindo traçados simétricos e 

néoclássicos com grande imponência e opressão conforme a educação do período, 

que, prezava pela separação dos sexos na edificação: como exemplo desta 

imponente arquitetura temos a Escola Estadual Paula Rocha, no centro histório de 

Sabará, um dos primeiros edifícios escolares do Estado (Figura 5).   

                                                 
8
 HENRIQUES, Cristiane Lopes. Condicionantes de projeto para unidades escolares de pequeno e médio porte 

utilizando sistema construtivo em perfis formados a frio. Ouro Preto, Setembro de 2005. 
 



 

 
 

  
Figura 5  

 

Nos anos 30 o crescimento populacional demandou a universalização do 

ensino como um direito de todos, e, a difusão das edificações escolares se ampliou 

no período, conforme apontado por Carvalho9, 2009. Neste momento, os conceitos 

higienistas vieram implantar novos paradigmas ás edificações a serem construídas, 

edificações que ainda mantinham resquícios do Art Deco. Nos anos 50 os ideais da 

arquitetura modernista chegaram às edificações escolares com novidades 

tecnológicas possibilitaram grandes vãos e ventilaçao cruzada nos espaços.  

 

Todo esse processo evolutivo de constantes modificações nas 
concepções arquitetônicas, foi um reflexo da reformulação de 
concepções pedagógicas e do sistema de ensino no país. É claro 
que houve também uma forte contribuição da evolução tecnológica, 
das tendências arquitetônicas e do surgimento de novos materiais e 
sistemas construtivos em cada período, formando um conjunto de 
condicionantes. (HENRIQUES 2005) 

 

O alto crescimento da população e a demanda por novas edificações exigiu 

dos governos estaduais medidas de carater industrial para suprir o deficit 

educacional, e, foram criados os primeiros projetos de edificação escolar padrão.  

Desenvolvidos em períodos distintos, com concepções pedagógicas e sistemas 

construtivos variados, vários destes projetos ainda têm unidades em funcionamento, 

                                                 
9
 CARVALHO, Isabella Chaves. Projeto arquitetônico escolar: uma proposta voltada à educação ambiental. 

2009. 227p. Trabalho Final de Graduação (TFG) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Pará (FAU-UFPa). Pará, 2009.  
 



 

 
 

como os CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública – Figura 6), projetados por 

Niemeyer para o governo do Estado do Rio de Janeiro.  

 

  
Figura 6  

 

Em Minas Gerais, em 1968 foi criada a CARPE (Comissão de Construção, 

Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares), órgão que vigorou até 1987.  A 

CARPE coordenou a concepção e construção de escolas no estado de Minas Gerais 

no referido período e, paralelamente, desenvolveu um completo material referente 

às diretrizes para projetos das mesmas, material utilizado até hoje e que não veio a 

ser devidamente atualizado conforme mudavam as tecnologias ou concepções 

pedagógicas. A CARPE desenvolveu as tipologias padrão das escolas estaduais 

mineiras que foram multiplicadas por todo o estado, tipologias que foram 

vanguardistas e repletas dos conceitos arquitetônicos modernistas de Lucio Costa, 

padrão que prezou pela arquitetura sem complexidades construtivas e com materiais 

de baixo custo e fácil acesso em toda Minas Gerais.  

O Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG, 

é o sucessor da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais 

- CODEURB e da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios 

Escolares do Estado - CARPE, criado pela Lei n° 9.524, de 29/12/1987; 

regulamentado pelo Decreto n° 27.882, de 25 de fevereiro de 1988; reorganizado 

pela Lei n° 11.660, de 02/12/1994, foi organizado pela Lei Delegada n°104, de 



 

 
 

29/01/2003 e regulamentado pelo Decreto n°43.294, de 29/04/2003; pela Lei 

Delegada n° 165, de 25 de janeiro de 2007.  

Um Padrão Escolar consiste numa edificação que é multiplicada inúmeras 

vezes pelos diversos municípios mineiros: com os projetos executivos prontos, o 

Estado licita apenas os projetos de implantação da futura escola, agilizando e 

equacionando os prazos contratuais. O orçamento da Edificação não varia, apenas 

sofre reajustes em função da implantação e condicionantes do terreno, o que 

possibilita uma gestão financeira mais viável. O DEOP chegou a atualizar as 

edificações padrão da CARPE ao longo dos anos por conta de alterações 

normativas de segurança ou acessibilidade, porém, trataram-se de revisões pontuais 

e continuou a multiplicar as edificações padrão por todo o estado mineiro. Conforme 

Fernandes 2012, há 4 tipologias de Padrões Escolares Mineiros:   

 

• Casa-Escola:  pequena unidade normalmente implantada em zonas rurais ou 

indígenas em remotas localidades, caracteriza-se por pequenas dimensões e 

concentra no máximo 3 salas de aula com capacidade reduzida de alunos 

(Figura 7). 

 

• Padrão Escolar 4/98:  edificação de 2 pavimentos e partido H, este padrão 

acolhe tipologias que concentram 8, 10, 12, 14 e 16 salas de aula. A rigidez 

de sua arquitetura demanda terrenos de amplas dimensões para sua 

implantação, mas, apesar disso, é um dos padrões mais implantados em todo 

o Estado, dado que atende a uma maior demanda de alunos (Figura 8). 

 

• Padrão 5/2000:  edificação modular de apenas um pavimento e blocos 

autônomos que se associam livremente de modo formar uma escola conforme 

demanda local. Sua arquitetura possibilita maior flexibilidade de implantação 

em terrenos acidentados. Capacidade limitada a 7 salas de aula (Figura 9). 

 

• Padrão 3 Pavimentos:  partido longitudinal, esta edificação de 3 pavimentos 

acolhe um total de 12 salas de aula. Trata-se de um modelo menos 

implantado dado que seu projeto atual não possui uma equação saudável 



 

 
 

entre o plano de necessidades e o orçamento da construção, tornando muitas 

vezes inviável a implantação da mesma (Figuras 10). 

 

 
Figura 7 Figura 8 

 

Figura 9 Figura 10 
 

Segundo dados do DEOP, entre 2005 e 2015, desconsiderando-se as 

reformas, ampliação ou restauração de prédios históricos, 108 novas escolas 

estaduais foram construídas no estado (Figura 11), uma cifra monetária de 

respeitável amplitude.  Dentre estas 108 escolas construídas, 107 consistiram nos 

padrões acima cidados (principalmente o Padrão 4/98) e,  apenas 1 unidade 

demandou a elaboração de um projeto específico: a Escola Estadual Romero de 

Carvalho, em Pedro Leopoldo. apresentava um terreno de reduzidas dimensões 

frente a demanda pedagógica local, nenhuma das edificações padrão acolhia aos 

requisitos necessários para a futura escola, que, com um novo projeto lançou novas 

possibilidades arquitetônicas na produção serial que vigorava.   



 

 
 

  
Figura 11  

 
 

A experiência de Pedro Leopoldo lançou uma semente que veio a florescer no 

ano de 2012, quando DEOP e SEE se propuseram a fazer uma revisão das 

edificações dos padrões escolares utilizados vislumbrando a obsolescência das 

edificações padrâo construídas até então. A licitação dos projetos das novas 

tipologias padrão foi vencida por uma empresa de Belo Horizonte, Grupo Arquitetos 

e Urbanistas Ltda, reconhecidamente experiente na elaboração de projetos públicos.  

A empresa desenvolveu o projeto de três novas tipologias, revisando o que fora 

regra até aquele momento e lançando novos horizontes futuros: 

 O Padrão Casa Escola  foi atualizado e revisado conforme a demanda do 

cliente mas pouco fugiu aos padrões prévidos uma vez que sua construção em 

remotos sítios inviabilizava soluções arquitetônicas que não fossem muito difundidas 

ou de conhecimento apropriado por precária mão de obra local. Entretanto foram 

assimiladas na arquitetura soluções de tratamento e reuso de esgotos e águas 

pluviais. Não foram registradas nesta nova arquitetura mudanças pedagógicas 

drásticas, apenas a inclusão de uma maior infraestrutura para redes de internet e 

sinal de satélite. Esta edificação tem todo um caráter residencial e intimista que 

merece ser elucidado: poucas salas de aula numa pequena casa onde o próprio 

professor é o diretor e eventual residente e onde um fogão a lenha chama a atenção 

no refeitório. 

O Padrão 5/2000  foi revisado e foram incorporadas soluções de 

sustentabilidade muito louváveis: todo um sistema de reutilização de água pluvial 

trazia embutido em sua concepção uma questão educacional forte: o sistema era 



 

 
 

todo aparente e com destaque para que os alunos tivessem consciencia do quanto 

aquilo era importante não apenas para a edificação, mas para toda a sociedade. 

Além disso no projeto foram incorporados aquecimento solar, sistemas de uso 

inteligente e economia de água, dentre outros.  

A grande cartada dos novos projetos concebidos está no novo Padrão 3 

Pavimentos (Figuras 12 e 13): nesta edificação a nova arquitetura proposta deixou 

obsoletas os demais padrões adotados e implementou meritórias soluções de 

sustentabilidade: 

 

A edificação buscou usufruir dos recursos naturais disponíveis, 
objetivando uma arquitetura que trouxesse uma maior Eficiência 
Energética e um comportamento térmico ideal para seus usuários. 
Iluminação Natural foi buscada através da utilização de amplas 
aberturas. Ventilação Natural cruzada nos núcleos didáticos será 
uma constante, dadas aberturas posicionadas em paredes opostas, 
oferecendo uma ideal troca do ar interno. Fez-se uso de mecanismos 
de Gestão e Economia de Água: serão utilizados sistemas de 
descarga com caixa embutida e torneiras de acionamento automático 
com temporizador. Haverá Aproveitamento das   Águas Pluviais: 
captadas pelas coberturas as águas serão conduzidas a um 
reservatório inferior para a irrigação de jardins e higienização dos 
pátios. A Iluminação Artificial será projetada de maneira a agir de 
forma complementar à iluminação natural, com linhas de comando 
independentes e paralelas às aberturas. Visando ainda a redução do 
consumo da energia elétrica da edificação, foi utilizado Sistema de 
Aquecimento Solar para a água destinada aos chuveiros dos 
vestiários de funcionários e cozinha.  
Trabalhar com uma edificação padrão implica em não ter domínio 
sobre sua implantação, logo, trabalhar a insolação e ventilação do 
prédio segundo as condicionantes locais se torna crítico. Buscando 
melhorar esta situação a arquitetura do prédio propôs o uso de brises 
na fachada mais solicitada, de modo a reduzir a incidência solar 
crítica direta nos ambientes durante seus períodos de utilização. O 
estudo dos brises veio a considerar Minas Gerais e suas amplas 
dimensões: foram verificadas as opções para as latitudes 14ºSul na 
austral Montalvânia, até 22ºSul em Extrema, a cidade mais 
setentrional do Estado. Apesar da variação considerável de latitude, 
o estudo dos brises apresentou pouca variação para as duas 
cidades, assim sendo, adotou-se uma latitude média a título de 
padronização do padrão a ser executado. (...) Foi verificado que, em 
virtude da solução arquitetônica adotada, se a orientação da fachada 
crítica se der para o azimute de 170º a 190º, o uso dos brises está 
dispensado, esta economia se configura como um estímulo à 
adequada implantação da futura edificação. (FERNANDES JUNIOR 
2012)10 
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Figura 12  

 

 
Figura 13 

 

Os novos projetos desenvolvidos para as tipologias arquitetônicas dos prédios 

escolares mineiros, por iniciativa do Grupo Arquitetos e Urbanistas, contemplou 

questões de sustentabilidade e conseguiu criar um padrão edificável que fosse apto 

a obter a classificação A do PROCEL segundo os requisitos do RTQ-C 

(Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética e 

Etiquetagem de Edifícios Comerciais,de Serviços e Públicos) em todos os 

Zoneamentos Bioclimáticos de Minas Gerais. Os projetos foram concluídos no ano 

de  2013 e hoje encontram-se engavetados pelo governo de Minas Gerais: nenhum 

novo padrão veio a ser construído no estado.  

O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou em 

julho de 2016 a PL 3.503/16, um Projeto de Lei com proposições que integram a 

reforma administrativa e contém as normas gerais e as diretrizes para a estruturação 

dos órgãos, autarquias e fundações: anunciou a fusão do DEOP e DER 



 

 
 

(Departamento de Estradas de Rodagem)  no novo DEER (Departamento de 

Edificações e Estradas de Rodagem).  Esta nova medida política abre uma oportuna 

porta para uma revisão dos tradicionais procedimentos de contratação e produção 

das obras públicas em todo o estado. No ano de 2016, por conta desta transição, 

somada à crise financeira do cenário nacional, foram pouquissimas as licitações e 

contratações estaduais.  O cenário estagnado está amplificando a demanda por 

obras, que, num cenário próximo irá se expandir, expansão que seria muito mais 

louvável se viesse repleta de inovações nos processos.  

 
 
 
DESENVOLVIMENTO: NOVAS POSSIBILIDADES 

 
 Conforme elucidado por Beyer 201511: “a aprendizagem acontece em 

múltiplos espaços.”  Uma criança ou adolescente não precisam estar restritos a uma 

sala de aula para aprender, o processo de aprendizagem acontece desde o instante 

onde nascemos, onde a primeira entrada de ar nos nos pulmões impõe um processo 

de aprendizagem e adaptação.  Há muito alguns pedagogos tem avançado nas 

teorias dos processos de aprendizagem: Maria Montessori apontava a necessidade 

de se colocar os ambientes escolares na escala das crianças,  teoria materializada 

na prática na arquitetura de Herman Hertzberger.  Em outra vertente, Rudolf Steiner 

apontou a necessidade de uma multiplicidade de ambientes e espacialidades, 

apontando a necessidade de se evitar a monotonia, despertar a criatividade.  

 A hierarquia espacial do aprendizado numa rígida sala de aula com carteiras 

enfileiradas tem se mostrado insuficiente para acolher a demanda da educação: o 

aprendizado não é apenas adquirido de forma expositiva no sentido de plateia, 

demanada discussoes, mesas redondas, demanda olhos nos olhos, demanda 

questões sensoriais e espaciais e uma outra infinidade de procedimentos que estão 

em contínuo processo de desenvolvimento e mutação. Uma edificação escolar deve 

ser robusta para conseguir acolher jovens cheios de energia, devem ser 

arquitetonicamente interessantes para absorver esta energia em benefício da 
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educação, construindo o conhecimento e despertando novas possibilidades positivas 

para esta sociedade que ali está sendo construída.  

 

Estudos mostram que o ambiente escolar pode ter um impacto 
significativo sobre o aprendizado e o comportamento de alunos. Os 
funcionários de uma escola podem se sentir mais valorizados e 
motivados em edifícios bem projetados e uma nova escola pode 
exercer um impacto positivo sobre as pessoas que moram no 
entorno destas instituições e que usam a escola como espaço de 
lazer e cultura. A qualidade da arquitetura escolar, portanto, afeta 
profundamente os seus usuários, inclusive influenciando os índices 
de desempenho do ensino. (KOWALTOWSKI 2012)12 
 
 
 

 As escolas públicas estaduais mineiras, com suas tipologias padrão durante 

muitos anos conseguiram suprir uma demanda crescente de alfabetização, 

acolhendo um número astronômico de alunos que, hoje, constituem esta sociedade 

em que vivemos. A obscolecência desta arquitetura escolar presente no estado de 

Minas Gerais reflete a estagnação de um processo de concepção arquitetônica no 

processo modernista: o arquiteto com um poder criativo e ditatorial traçando um 

horizonte novo a ser seguido como verdade absoluta.  O processo criativo da 

arquitetura modernista está prestes a completar 100 anos, e, ainda hoje, no Brasil 

esta corrente ainda vigora como uma verdade absoluta.  Experiências internacionais 

tem nos mostrado novos métodos de projeto e novos processos de criação e 

concepção dos espaços: Oscar Niemeyer poderia não ser mais um ícone nos 

tempos atuais.    

Arquitetar uma escola consiste em influenciar toda uma comunidade, 

sociedade e ecossistema. Algumas experiencias arquitetônicas internacionais tem 

incluido na concepção arquitetônica uma concepção que os designers há muito 

utilizam: o Design Thinking. O pensamento de Design busca incluir a empatia no 

contexto de um problema, ao colocar as pessoas no centro de desenvolvimento de 

um projeto acaba por encontrar soluções e resultados mais desejáveis, mais aceitos. 
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Como exemplo podemos destacar o escritorio LYCS Architecture13, que para 

conceber uma escola infantil na cidade de Hangzhou na China buscou inspiração 

formal nos desenhos e rudimentares traços das crianças que um dia ocupariam a 

escola.  O processo de criação gerou um resultado inovador com espacialidades e 

inovações nas edificações escolares ( Figuras 14 e 15).  

 

 
Figura 14  

 

 
Figura 15  

 
 

Um exemplo de processo participativo é apresentado para dar voz ao 
cliente e futuros usuários. O conhecimento do perfil dos alunos, 
funcionários, pais e membros da comunidade é importante para 
incorporar desejos e necessidades nas propostas, sempre 
vislumbrando a satisfação dos usuários em relação aos novos 
ambientes de trabalho e estudo, frutos deste processo participativo. 
A presença de vários agentes no processo de projeto pode gerar 
reflexão e interesse por parte dos usuários e configura um primeiro 
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passo para futuras inovações e melhorias na arquitetura escolar. No 
caso das escolas públicas é essencial refletir sobre a qualidade do 
ambiente construído para responder às demandas educacionais da 
sociedade brasileira. (KOWALTOWSKI 2012) 14 

 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A Arquitetura Pública da rede estadual mineira nos apresenta edificações 

muito bem adequadas ao período e contexto em que foram propostas, se adaptaram 

as solicitações e avanços históricos e fizeram significativos e meritórios indices e 

indicadores no cenário nacional.  O rápido avanço da concepção pedagógica não 

tem sido acompanhado pela produção das escolas públicas mineiras, uma vez que 

as edificações padrão produzidas encontram-se ainda estagnadas no século 

passado.  As alterações das políticas públicas no estado de Minas Gerais neste 

cenário de proclamada calamidade financeira angustia o futuro próximo, onde a 

educação e arquitetura precisam ser concretizadas em modelos mais atualizados e 

em conformidade a uma demanda contemporânea mundial de novas formas de 

assimilação do conhecimento, novas formas de apropriação espacial e uma 

necessária relação com o meio em que se insere uma nova edficação, seja o meio 

social, ambiental, econômico ou tecnológico.  
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