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O que apresenta a literatura sobre o tema? 
 
 Desde a antiguidade clássica, diversos filósofos perceberam a 
importância do espaço no processo educacional.  A tipologia escolar 
refletiu o método de transmissão de conhecimento de cada geração 
e a evolução do ensino gerou a necessidade da criação de espaços 
voltados para as novas pedagogias surgidas. Por outro lado, a 
crescente demanda de escolas públicas refletiu na criação de modelos 
pré-concebidos para se adequarem a múltiplos contextos, fazendo 
com que esses projetos deixassem de ser idealizados de maneira 
particularizada. 

Como já descrito, a partir do ano 2000 começou a ser edificado 
no Distrito Industrial de Bezerros o prédio do que se tornou a Escola 
Técnica do Agreste (ETA) tendo sua obra concluída no ano de 2002 e 
o início de suas atividades apenas em 2005. Considerando que alguns 
pesquisadores no ramo da engenharia e da arquitetura atribuem que 
bons desempenhos às estruturas físicas das instituições, a hipótese 
de que a estrutura física da Escola Técnica do Agreste contribui para 
o desenvolvimento de competências pedagógicas, foi concebida. 

Para compreender melhor este tema e comprovar o que se 
cogita, foram consultados alguns referenciais bibliográficos como a 
dissertação “Arquitetura para a educação: A contribuição do espaço 
para a formação do estudante”, de Mário Fernando Petrilli do 
Nascimento; e os artigos “Escolas de ontem, educação hoje: é 
possível atualizar usos em projetos padronizados?” de Giselle Arteiro 
Nielsen Azevedo,  Leopoldo Eurico Gonçalves Bastos e Hélide 
Steenhagen Blower; “Modelo de escola Charter: A experiência de 
Pernambuco”, de Maria Carolina Nogueira Dias   e Patrícia Mota 
Guedes os quais, possibilitaram fundamentar as análises que se 
seguem. 
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Operacionalmente, foram utilizadas duas linhas de pesquisa 
bibliográfica. Primeiramente fez-se necessário um estudo da 
edificação escolar ao longo da história, para entender a sua evolução 
e motivos que resultaram nas edificações hoje utilizadas, além de 
entender o papel da edificação escolar na aprendizagem.  

A outra linha de pesquisa voltou-se para o Modelo de Escolas 
Integrais proposto pelo Instituto de Corresponsabilidade pela 
Educação (ICE). Conseguinte foram realizadas também, visitas de 
campo à Escola onde foram feitos levantamentos iconográficos e 
entrevistas com as pessoas que convivem diariamente na edificação: 
educadores1 e estudantes. 

A partir desses processos e cruzando as informações obtidas, 
buscou-se entender a relação estabelecida entre a edificação do 
prédio ETA e a consolidação de um espaço formativo de 
competências pedagógicas. 
 
Um prédio construído para protagonizar  
  

O Prédio onde hoje funcionam o Centro de Ensino Experimental 
Escola Técnica do Agreste e a Escola de Referência em Ensino Médio 
em Bezerros está construído a 5km do centro de Bezerros/PE. Sua 
edificação foi implantada em um terreno plano, com 2.890m² de área 
construída, às margens da BR 232 no Distrito Industrial. 

As edificações de entorno são de uso industrial e de serviços, e 
o acesso dos estudantes à escola foi e continua sendo feito por meio 
de transporte escolar a cargo de Prefeituras Municipais.  

A edificação é formada por blocos que interagem com espaços 
abertos, não há a presença de corredores. Inicialmente haviam quatro 

                                                 
1 Entende-se por educadores todos aqueles profissionais inseridos no ambiente escolar pois, de 
acordo com o Modelo de Escolas Integrais todos são corresponsáveis pelo processo de 
desenvolvimento dos estudantes. 
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blocos. Com o crescimento da Escola foram adicionados mais dois. O 
setor administrativo fica localizado na parte frontal da edificação. O 
acesso principal é o mesmo para veículos e pedestres, com um 
estacionamento interno e um pátio que permite acesso ao refeitório, 
ao setor administrativo e ao pátio interno. 

Sobre as instalações e equipamentos Freitas (2012) apresenta 
que o prédio dispõe de 19 Salas de Aula equipadas com data show, 
telão, retroprojetor e televisor; o bloco administrativo apresenta 10 
salas dentre elas um auditório com capacidade de acomodação de 180 
pessoas; o bloco de laboratórios conta com 9 laboratórios a serem 
utilizados nas aulas do Ensino Médio Integral, oferecidos pela EREM 
de Bezerros e dos Cursos Técnicos Profissionalizantes, oferecidos 
pelo próprio CEEETA destacando entre eles, um Restaurante/Escola e 
um Laboratório de Línguas e; o bloco de gestão pedagógica 
apresenta 7 salas entre elas a Biblioteca Comunitária Ler é preciso, 
instituída em parceria com o Instituto Ecofuturo no ano de 2006. 

Ainda é possível destacar que, anexo ao terreno da Instituição, 
em parceria com a Associação do Criadores do Agreste 
Pernambucano (ACAPE) é utilizado um espaço coberto para as 
atividades de educação física, denominado carinhosamente pelos 
estudantes como “Poeirão.” 

Através da metodologia de pesquisa empregada, foi possível 
perceber a semelhança entre a edificação ETA ao modelo muito antes 
proposto por Richard Neutra, um projeto flexível, sem ambientes 
herméticos, onde o layout poderia ser reorganizado, de modo a 
abrigar novas atividades e possibilitar integração com a natureza 
(NASCIMENTO, 2012, p. 114). 

A disposição dos ambientes proporciona a integração das salas 
de aula com os espaços verdes externos, fator esse que proporciona 
ao estudante a percepção do espaço externo quando ele está nas 
salas de aula, diminuindo a sensação claustrofóbica muitas vezes 
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ocorridas em outros ambientes, a qual gera desconforto e impede a 
apropriação do espaço pelo estudante. 

As áreas verdes se mostram importantes, pois a própria 
edificação transmite ao estudante noções de sustentabilidade, ao 
utilizar ventilação e iluminação natural, favorecidas pelo não 
isolamento dos blocos de salas de aula. 

A circulação é direcionada de maneira a contribuir no controle 
do fluxo de estudantes durante os intervalos, direcionando-os aos 
espaços de socialização. Estes, por sua vez, possuem integração com 
o setor administrativo, que possui contato visual, permitindo o 
controle das atividades. 

Através da metodologia de pesquisa empregada, foi possível 
perceber a semelhança entre a edificação ETA ao modelo muito antes 
proposto por Richard Neutra, um projeto flexível, sem ambientes 
herméticos, onde “o layout poderia ser reorganizado, de modo a 
abrigar novas atividades e possibilitar integração com a natureza” 
(NASCIMENTO, 2012, p. 114). 
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ocorridas em outros ambientes, a qual gera desconforto e impede a 
apropriação do espaço pelo estudante. 

As áreas verdes se mostram importantes, pois a própria 
edificação transmite ao estudante noções de sustentabilidade, ao 
utilizar ventilação e iluminação natural, favorecidas pelo não 
isolamento dos blocos de salas de aula. 

A circulação é direcionada de maneira a contribuir no controle 
do fluxo de estudantes durante os intervalos, direcionando-os aos 
espaços de socialização. Estes, por sua vez, possuem integração com 
o setor administrativo, que possui contato visual, permitindo o 
controle das atividades. 

A grande quantidade de espaços livres encoraja-os a socializar-
se, fator estimulado pelo Modelo de Escolas Integrais. As turmas de 
mesma série são redistribuídas a cada ano, e as atividades 
extracurriculares são desenvolvidas de acordo com as habilidades e 
aptidões de cada um, com estudantes de todas as séries. 

O formato predominantemente horizontal da edificação 
impede que haja uma hierarquia presente em qualquer setor, 
proporcionando ao estudante a noção de igualdade, mostrando-lhe 
que ele possui a mesma função que os educadores na construção do 
seu aprendizado. Essa disposição condiz com a proposta pedagógica, 
no que se refere ao Protagonismo Juvenil (PJ), através do qual, 
segundo Costa (2008) o jovem se faz autor do seu processo 
formativo.  

A estrutura física da Escola apresenta-se propícia para 
desenvolver aulas expositivas, trabalhos em grupo e atividades em 
laboratório. “Projetos interdisciplinares também estavam previstos, 
assim como atividades extracurriculares que estimulavam o 
protagonismo juvenil e a preparação para o mercado de trabalho” 
(DIAS e GUEDES, 2010). As atividades são realizadas tanto em salas de 
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aulas, quanto nos diversos ambientes da edificação, dependendo da 
atividade. 

Desse modo, pode-se afirmar que “o ambiente edificado pode 
induzir a comportamentos e hábitos, incentivar valores e auxiliar na 
apreensão do conhecimento” (ELALI apud AZEVEDO, BASTOS e 
BLOWER, 2010). Essa edificação corrobora com as contribuições de 
Costa (2000) ao abordar que a Escola tem que ser: 

 
Um lugar de aprendizado, a escola é um espaço de 
crescimento, tanto para o educando, como para o próprio 
educador. Gosto de pensar numa boa escola como um 
educador coletivo estruturado subjetiva (pessoas) e 
objetivamente (espaços e materiais) para empreender a ação 
educativa (...). A estrutura objetiva do educador coletivo é 
constituída pela estrutura física: o prédio e os espaços 
escolares e por todos os móveis e outros materiais que co-
habitam estes espaços. Se repararmos bem, veremos que na 
própria arquitetura do prédio escolar já existe uma proposta 
de estruturação da interação das pessoas no cotidiano, que 
pode ou não ser coerente com a proposta educativa que ali 
se desenvolve num momento dado (COSTA, 2000). 

 

Um importante fator que corrobora com esse pensamento é o 
fato de a edificação e seu mobiliário nunca terem se tornado alvo de 
depredações e vandalismo por parte dos estudantes, que a respeitam 
por ter se apropriado dela e também sentirem-se corresponsáveis por 
sua preservação. 

Isso apenas é possível devido a percepção de que o espaço 
transmite ao estudante, a noção de que o mesmo se encontra no 
centro, como ser atuante e de grande importância para a construção 
de seu aprendizado, intensificada através do protagonismo juvenil, 
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que o encoraja a desenvolver suas aptidões, competências e 
habilidades. 

Em conclusão, a estrutura física da Escola Técnica do Agreste 
contribui para o bom desenvolvimento de competências pedagógicas 
sendo amparada por contribuições científicas que demonstram que 
ambientes bem planejados para a satisfação de seus usuários 
resultam benefícios tanto em âmbito pessoal de cada estudante, 
quanto para a comunidade como um todo. 

A partir das análises define-se que o prédio ETA mesmo não 
sendo construído em conformidade ao modelo de Escola Integral, 
que a continuação se descreverá, foi edificado para propiciar aos 
estudantes, condições adequadas para fazer uso dos espaços da 
instituição como ferramenta para seu pleno desenvolvimento e 
consequentemente o exercício de seu protagonismo. 
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