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RESUMO

Esta pesquisa está voltada para um estudo sobre os espaços das Escolas Estaduais de Ensino Médio Profissionalizante em Fortaleza (EEEP). O 
projeto da rede de ensino público, estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), consiste em uma educação de tempo integral, abrangendo 
além da aprendizagem de conteúdos obrigatórios, definidos pela Base Nacional Comum Curricular, o ensino profissionalizante em diversas áreas 
de atuação. Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), as EEEPs foram implantadas em 2008, inicialmente com 25 
escolas, e, em 2018, totalizam 119 unidades. Em Fortaleza, em 2008, foram identificadas 5 EEEPs, passando para 22 unidades em 2019. O estudo 
tem como objetivo analisar os espaços arquitetônicos projetados para estas escolas relacionando-os às atividades educacionais que envolvem os 
usuários: alunos, professores, funcionários e visitantes. Neste estudo, a análise de espaços educacionais envolveu examinar as áreas cobertas e 
descobertas da edificação, considerando percursos e fluxos realizados por seus usuários, assim também como as condições de acessibilidade e 
visibilidade. A pesquisa foi realizada a partir da revisão bibliográfica para aprofundamento sobre arquitetura escolar (Kowaltowiski, 2011) e suas 
relações com a Sintaxe do Espaço (Hillier e Hanson, 1984; Hillier, 1996). Em seguida, foi realizada a quantificação e o mapeamento de 22 escolas 
de ensino médio profissionalizante em Fortaleza, com a utilização do software QGIS 2.18. Também foi realizada pesquisa documental através da 
plataforma digital do MEC, com a extração do projeto padrão destas escolas profissionalizantes, que permitiu a análise da planta baixa, do 
programa de necessidades e dos setores propostos. Como variáveis de pesquisa, para identificar como ocorre a experiência espacial de diferentes 
tipos de usuários, foi estabelecida uma divisão dos mesmos, sendo eles: público em geral, alunos e funcionários. Com a utilização do software 
DephtmapX foram estudados os seguintes aspectos: delimitação e quantificação de espaços convexos; medida de integração dos ambientes; 
medida de conectividade; análise gráfica de visibilidade (VGA); sendo extraído os valores máximo e mínimo, encontrados para cada área. Além 
disso, foram desenvolvidas isovistas (Benedikt, 1979) de pontos específicos das áreas de convivência para análise dos campos visuais. Este estudo 
parte da premissa que estas relações espaciais podem afetar os padrões de movimento e de permanência dos usuários na edificação. Os espaços 
de uso dos estudantes são distribuídos ao longo da edificação, permitindo diferentes experiências espaciais. O refeitório, localizado de modo 
centralizado, permite que este ambiente se integre às atividades dos estudantes, independente do turno. As salas de aula, localizadas no 
pavimento superior, em espaços segregados, se distanciam do acesso principal e dos espaços com maior movimento de usuários. A partir da 
análise do espaço escolar, foi possível identificar que o eixo linear principal da edificação não apresenta barreiras ao longo de seu percurso e 
estabelece conexões com o maior número de ambientes, afetando os valores de conectividade e visibilidade. O estudo identificou que as 
circulações verticais, elementos que deveriam ser integradores entre os pavimentos da escola, se tornam barreiras visuais e de movimento no 
pavimento térreo, uma vez que estão associadas ao pátio central. As áreas de convivência, especialmente o refeitório, que se conectam ao eixo 
principal da edificação se tornam ambientes com maior campo visual. A análise espacial de ambientes escolares é de extrema importância para 
uma análise crítica destes projetos, que têm sido implantados em todo o país, como modelo de escola profissionalizante, uma vez que indica as 
condições arquitetônicas em que jovens estão sendo formados. Assim, este estudo visa contribuir para a melhoria do processo de projeto de 
edificações escolares.
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