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RESUMO

Santos, Elza Cristina. Dimensão Lúdica e arquitetura: o exemplo de uma 
escola de educação infantil na cidade de Uberlândia. 2011. 363 f. Tese (Douto-
rado) - Faculdade de  Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 2011.

Partindo do tema arquitetura e educação, a pesquisa teve por objetivo compre-
ender o espaço escolar, contextualizado e delimitado nas escolas que atendem 
a crianças de zero a seis anos de idade e elaborar um projeto de arquitetura 
para uma escola de educação infantil, que apresente soluções espaciais que 
contemplem as necessidades das crianças nesta faixa etária.  Considerou-se 
as hipóteses de que  a maioria das escolas de educação infantil não apresenta 
espaços de qualidade para a educação das crianças; que a atividade lúdica 
é essencial no processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil e que 
um espaço escolar complexo e polivalente se apresenta como um agente fa-
cilitador do processo de ensino-aprendizagem. Embasada em autores como 
Hertzberger, Rapoport, Lynch, Tuan, Frago e Escolano e em pesquisas que 
envolvem esse tema, a investigação considerou conceitos importantes rela-
tivos à qualidade do espaço na arquitetura e à importância da percepção na 
relação criança-ambiente. Os estudos do lúdico possibilitaram o aprofunda-
mento das questões relativas à importância do brincar no desenvolvimento 
infantil. Verificou-se que a atividade lúdica estimula nas crianças a linguagem, 
o pensamento, a socialização, a exploração, a invenção, a motricidade, a cria-
tividade e a fantasia. Esses estudos demonstram que tanto o brincar quanto o 
espaço são fundamentais na formação das crianças. O espaço proporciona a 
oportunidade de brincar e o brincar livremente no espaço propicia à criança o 
desenvolvimento do movimento, das relações sociais e da inteligência, o brin-
car livremente no espaço propicia também o reconhecimento e a apropriação 
do espaço. A partir da comprovação dessas hipóteses chegou-se a uma ideia  
central, síntese das diversas discussões abordadas na pesquisa, que abran-
ge os conceitos de acolhimento, complexidade, polivalência, transparência e 
ludicidade. Esses conceitos fundamentaram a tese de que a dimensão lúdica 
dos espaços escolares – aquelas qualidades que os tornam mais interativos, 

atraentes, estimulantes e acolhedores – contribui para um ambiente que pro-
move a relação entre seus usuários, corresponde às necessidades da criança, 
participa e interage com a construção de seu conhecimento. Esses conceitos 
também determinaram as diretrizes que definiram a essência do projeto da 
escola proposta: integração com a comunidade; desenho aberto/interação com 
o meio natural; escola como uma pequena comunidade de aprendizagem; ilu-
minação natural e ventilação natural; ambientes acolhedores; circulação como 
um passeio de aprendizagem; adaptabilidade/flexibilidade/variedade; transpa-
rência e supervisão passiva; arquitetura que ensina/sustentabilidade; espaços 
externos e incentivos lúdicos; materiais, texturas e cores como elementos de 
identidade. Concluiu-se que essas diretrizes e esses conceitos podem ser 
úteis quando se deseja elaborar projetos de escolas cujo foco é a aprendiza-
gem, sobretudo a aprendizagem lúdica, que considera tanto o brincar quanto 
o espaço elementos fundamentais para o desenvolvimento infantil. Escolas 
que apresentam espaços com essas qualidades, podem se tornar fontes de 
estímulos, de aprendizados e inter-relacionamentos.

Palavras-chave: Escolas (Arquitetura). Projeto de arquitetura. Espaço escolar. 
Lúdico.



ABSTRACT

SANTOS, Elza Cristina. Playful dimension and architecture: the example of 
an early childhood school in Uberlândia. 2011. 363 p. Doctor’s degree thesis. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São 
Paulo.

Based on the theme of architecture and education, the objective of the rese-
arch was to understand the school environment, contextualized and delimited 
in schools which serve children at age from 0 to 6 years, and prepare an ar-
chitectural project for an early childhood school that presents spatial solutions 
which support the children’s needs at this age. The following hypotheses have 
been considered: most childhood schools do not present quality spaces for 
children education; the playful activity is essential in the process of child deve-
lopment and learning and a complex and polyvalent space presents itself as a 
facilitator agent on the learning-teaching process. Based on authors as Hert-
zberger, Rapoport, Lynch, Tuan, Frago e Escolano and on researches which 
involve this theme, the investigation considered important concepts relating to 
the quality of space in architecture and to the importance of the perception in 
the child-environment relation. The studies on the playful allowed a deepening 
on the issues about the importance of play on the child development. It was 
verified that playful activity stimulates children language, thinking, socialization, 
exploration, invention, motor function, creativity and fantasy. These studies de-
monstrated that both play and space are essential on children’s formation. The 
space provides an opportunity of play and the possibility of playing freely in the 
space provides development of movement, social relations and intelligence to 
the child. It also provides the recognition and appropriation of the space. From 
the verification of these hypotheses, a central idea was achieved, summarizing 
the various discussions approached during the research, which comprises the 
concepts of sheltering, complexity, polyvalence, transparence and playfulness. 
These concepts substantiate the thesis that the playful dimension of school 
spaces – those qualities which make them more interactive, attractive, stimu-
lant and cozy – contributes to an environment which foments the relation be-
tween its users, corresponds to the needs of the child, participates and interacts 

with the construction of its knowledge. These concepts also determined the gui-
delines that defined the essence of the project of the proposed school: integra-
tion with the community; open design and interaction with the natural environ-
ment; the school as a small learning community; natural lighting and ventilation; 
cozy environments; movement as a learning tour; adaptability/flexibility/variety; 
transparence and passive supervision; architecture that teaches/sustainability; 
outdoor spaces and playful and material incentives, textures and colors as ele-
ments of identity. It was concluded that these guidelines and concepts might 
be useful when one wishes to prepare school projects with a focus on learning, 
specially the playful learning, which considers both play and space to be key 
elements to the child development. Schools which present spaces with these 
qualities can become sources of stimulus, learning and interrelationships.

Keywords: Schools (Architecture). Architecture projects. Scholar space. Playful.
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INTRODUÇÃO O tema arquitetura e educação e as relações que guardam entre si têm 
sido uma questão muito discutida entre profissionais que se interessam pela 
criança como um ser total e que, portanto, precisa de cuidados especiais.

Vários pesquisadores investigam a produção e ocupação do espaço es-
colar planejado para o desenvolvimento da educação infantil. Fatores como 
influência psicológica do espaço escolar na capacidade de aprendizagem das 
crianças; importância do projeto arquitetônico da escola e a relação deste com 
o projeto pedagógico; história e evolução do edifício escolar e suas técnicas 
construtivas e a necessidade de inclusão do projeto arquitetônico do edifício 
escolar como currículo e da inclusão do currículo no projeto arquitetônico entre 
outras, estão em constante consideração. 

Embora haja muitos estudos sobre a importância da dimensão espacial das 
atividades relacionadas à educação, este assunto ainda não foi esgotado; sen-
do assim, pretende-se, neste trabalho, colocar em questão uma problemática en-
volvendo especialmente as escolas públicas de educação infantil: por que essas 
escolas não oferecem espaços de qualidade eficientes e adequados à educação 
infantil, mesmo quando se percebe que existe uma relação de afinidade entre o 
projeto pedagógico adotado e o edifício escolar?

A hipótese sugerida para este questionamento é que o edifício escolar, 
muito além de apresentar uma resposta espacial adequada para a realização e 
aplicação de um determinado projeto pedagógico, deveria considerar também 
o brincar como uma atividade importantíssima no processo de aprendizagem 
infantil, e deveria, portanto, apresentar soluções que contemplassem essa ne-
cessidade. 

Os espaços de brincar estão se perdendo gradativamente ao longo da histó-
ria. A expansão da urbanização e a consequente violência das cidades têm rouba-
do das crianças esses espaços de brincar, antes presentes nas ruas e nas praças. 
Até mesmo as habitações, particularmente as da classe baixa, já não oferecem 
espaços adequados e estimulantes para as brincadeiras e, por sua vez, a família 
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não consegue suprir essa necessidade, já que os pais saem para trabalhar e as 
crianças são entregues às creches ou escolas, ou deixadas em casa de frente 
para a televisão.

Neste contexto, o espaço escolar torna-se ainda mais relevante. Poden-
do ser considerado, depois da casa, o primeiro ambiente de socialização das 
crianças, no qual elas entram em contato com o mundo exterior, deverá ofere-
cer-lhes a possibilidade de encontrar o mundo lúdico que perderam. O espa-
ço da escola, reservado especialmente para elas, deveria, então, contemplar, 
além dos espaços destinados às atividades educacionais, espaços para o en-
contro e para o brincar. Deveria possuir uma arquitetura que respondesse inte-
gralmente, pelo menos no período em que as crianças permanecem ali, a essa 
necessidade, pois também no brincar, as crianças aprendem a se concentrar 
e a estabelecer relações com os objetos, com as pessoas e com a natureza. 
O aprendizado não acontece só nas salas de aula e nas outras atividades es-
colares, mas também no processo do brincar. Sendo assim, observa-se que a 
qualidade de vida das crianças está intimamente relacionada com a qualidade 
do espaço escolar que frequentam.

No Brasil, existe ainda uma lacuna entre o projeto pedagógico e o projeto 
arquitetônico escolar. Nas escolas públicas, especialmente, ainda construídas 
de forma simplista e a partir de práticas projetuais convencionais, percebe-se, 
além da deterioração e falta de manutenção das instalações, um descaso com 
fatores funcionais e que os aspectos físicos do edifício escolar nem sempre 
estão associados ao processo de aprendizagem infantil.

E o que se vê são edifícios pobres plasticamente, com ambientes de-
sinteressantes, formas e organização espacial que não oferecem estímulos à 
criatividade e à percepção, comprometendo o relacionamento e o desenvolvi-
mento da criança.

Torna-se necessária, portanto, uma reflexão no sentido de se estabe-
lecer uma relação favorável entre educação e arquitetura, para então propor 

para as escolas de educação infantil, espaços que promovam a relação entre 
seus usuários e que atendam as reais necessidades da criança neste primeiro 
estágio da vida escolar.

Diante dessas questões, esta pesquisa tem como objetivo geral compre-
ender o espaço escolar para crianças de 0 a seis anos de idade, e elaborar um 
anteprojeto arquitetônico para uma escola de educação infantil pública, na ci-
dade de Uberlândia. Projeto que apresente soluções espaciais que promovam 
a relação entre seus usuários, contemplem as necessidades reais da criança e 
enfatizem a dimensão lúdica dos espaços, potencializando, assim, a aprendi-
zagem infantil. A pesquisa objetiva, ainda, discutir os conceitos implicados no 
processo de elaboração do projeto de arquitetura da escola proposta.

 O recorte teórico que sustenta a investigação situa-se em uma aborda-
gem multidisciplinar que procura articular conhecimentos da educação e da 
arquitetura escolar. Pretende-se, especificamente, considerar as questões re-
lacionadas à qualidade do espaço na arquitetura, sobretudo a qualidade ne-
cessária aos espaços escolares; considerar a importância da relação entre o 
lúdico e a educação e refletir acerca de questões que relacionam o espaço e o 
desenvolvimento infantil, pois tanto o brincar quanto o espaço favorecem este 
processo. 

Assim, considerando-se como hipóteses complementares que a maioria 
dos estabelecimentos destinados às escolas de educação infantil não apre-
sentam espaços de qualidade para a educação de crianças de 0 a seis anos 
de idade; que a atividade lúdica tem papel fundamental no processo de de-
senvolvimento e aprendizagem infantil e que um espaço escolar complexo e 
polivalente se apresenta como um agente facilitador do processo de ensino-
aprendizagem, define-se como hipótese principal que: a dimensão lúdica dos 
espaços escolares – aquelas qualidades que os tornam mais interativos, atra-
entes, estimulantes e acolhedores – contribui para um ambiente que promove 
a relação entre seus usuários, corresponde às necessidades da criança, parti-



18       19

cipa e interage com a construção de seu conhecimento. 
As questões discutidas no trabalho partiram do próprio tema: arquitetura 

e educação. Faz-se necessário o conhecimento de suas implicações e a aná-
lise dos aspectos que estão envolvidos nele. A primeira fase do trabalho teve 
como objetivo, portanto, o levantamento e análise do material bibliográfico que 
trata deste assunto e o desenvolvimento das linhas da pesquisa e dos concei-
tos que deveriam nortear o projeto. 

Em um segundo momento, realizou-se o levantamento da situação atual 
das escolas de educação infantil públicas da cidade de Uberlândia. As escolas 
foram visitadas com o objetivo de se conhecer a demanda e o programa de 
necessidades dessas escolas e, ainda, verificar se os edifícios, na sua mate-
rialidade, estão refletindo da melhor maneira possível as necessidades das 
crianças e, sobretudo, se oferecem espaços de qualidade como suporte para 
as atividades lúdicas, essenciais ao desenvolvimento infantil. A investigação 
incluiu pesquisas de projetos, entrevistas e material fotográfico, mas não teve 
como propósito um levantamento completo de todas as escolas, apenas a ve-
rificação e comprovação das hipóteses descritas acima. Posteriormente, para 
um estudo mais detalhado, focado na especificidade da arquitetura e nos con-
ceitos estudados, outras escolas de educação infantil foram escolhidas para 
análise.

No momento seguinte, consultando-se as áreas disponíveis no Município 
de Uberlândia, foi escolhido o local onde esta escola poderia ser construída e 
os devidos estudos de viabilidade para o projeto foram avaliados. 

Numa outra etapa, procedeu-se à elaboração do anteprojeto arquitetô-
nico. Inicialmente, foram feitos alguns estudos que deveriam atender ao pro-
grama de necessidades das escolas municipais de educação infantil e ainda 
enfatizar a questão do lúdico nesses espaços. Em seguida, após a verificação 
das diretrizes apontadas na pesquisa, procedeu-se ao desenvolvimento do an-
teprojeto propriamente dito. 

Considerado como parte desta tese, ou seja, como uma proposição que 
se expõe para ser defendida, o anteprojeto complementa e exemplifica a hipó-
tese aventada e os conceitos abordados na pesquisa. Por fim, procedeu-se à 
explanação dos conceitos e princípios norteadores do anteprojeto e às consi-
derações finais.

Desta forma, a pesquisa estrutura-se em quatro partes. Na primeira - O 
espaço, o lúdico e a relação criança-ambiente - apresentam-se questões rela-
cionadas à qualidade do espaço na arquitetura, à qualidade do espaço escolar, 
ao conceito de lúdico e suas implicações na educação infantil, e ainda, ques-
tões que relacionam o espaço e o desenvolvimento infantil. 

Na segunda parte - Dimensão lúdica e arquitetura - apresentam-se ques-
tões relacionadas aos conceitos acolhimento, complexidade, polivalência, 
transparência e ludicidade (síntese das questões abordadas na primeira par-
te), que determinaram as diretrizes adotadas na elaboração do projeto arqui-
tetônico da escola.

A terceira parte refere-se aos estudos de caso selecionados para a com-
plementação da investigação. Foram selecionadas para análise, três escolas 
particulares: Hazelwood school, The children’s school e Escola da criança. Na 
sequência, apresenta-se o levantamento das escolas de educação infantil pú-
blicas visitadas.

A quarta parte - Anteprojeto para uma escola de educação infantil - cor-
responde ao levantamento da legislação pertinente às escolas de educação 
infantil, aos estudos de viabilidade e localização do terreno, ao programa de 
necessidades e às diretrizes estabelecidas para o projeto da escola.

Em seguida, apresentam-se as considerações finais, ou seja, a síntese 
das ideias discutidas nesta tese; as referências bibliográficas, um apêndice e 
os anexos que complementam a pesquisa.
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O ESPAÇO, O LÚDICO E A RELAÇÃO CRIANÇA-AMBIENTE 1. O ESPAÇO NA ARQUITETURA

Além dos espaços com duas dimensões – isto é, as super-
fícies, as quais apenas olhamos – a arquitetura nos dá es-
paços com três dimensões, capazes de conter as nossas 
pessoas, e este é o verdadeiro centro dessa arte. Em muitos 
pontos, as funções das artes se sobrepõem: assim a arqui-
tetura tem muito em comum com a escultura, e ainda mais 
com a música, mas, além disso, tem o seu território particu-
lar, e transmite um prazer que é tipicamente seu. Ela possui 
o monopólio do espaço. Apenas a arquitetura, entre todas as 
artes, é capaz de dar ao espaço seu pleno valor. Ela pode 
nos rodear de um vazio de três dimensões e o prazer que 
dela se consegue extrair é um dom que só a arquitetura pode 
nos dar. A pintura pode pintar o espaço, a poesia, como a de 
Shelley, pode sugerir a imagem, a música pode nos dar uma 
sensação análoga, mas a arquitetura tem a ver diretamente 
com o espaço, utiliza-o como um material e nos coloca no 
centro dele. (SCOTT, 1939 apud ZEVI, 1994, p. 186)   

Para a compreensão do espaço escolar, é necessária primeiramente a 
verificação de alguns conceitos gerais que envolvem a questão do espaço na 
arquitetura, especialmente questões relacionadas à qualidade do espaço, ob-
jetivando uma arquitetura que atenda às necessidades de seus usuários.

Estes conceitos podem ser verificados nos trabalhos de autores como 
Zevi (1994), Coelho Neto (1979), Hertzberger (1996), Hall (1989), Tuan ( 1983), 
Lynch (1997), Rapoport (1978) dentre outros.

Zevi (1994, p.17) afirma que o caráter da arquitetura está “no fato de 
agir com um vocabulário tridimensional que inclui o homem”. Ele considera o 
espaço interior o protagonista do fato arquitetônico, somente compreendido se 
vivido por experiência direta.

Segundo suas considerações, é necessário primeiro entender a relevân-
cia do espaço enquanto elemento substancial da arquitetura para que, então, 
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teoutros fatores como função, técnica e volumetria adquiram significado na cons-
trução do entendimento do valor da arquitetura.

Zevi (1994) refere-se às dimensões do espaço, lembrando que, no sécu-
lo XV, com a descoberta da perspectiva, que é a representação gráfica das três 
dimensões (altura, profundidade e largura), pensou-se que finalmente se tería 
encontrado as dimensões da arquitetura; e com o advento da fotografia, no 
final do século XIX, percebe-se que a realidade de um objeto não se restringia 
em conhecer suas três dimensões, mas sim, em conhecê-lo a partir de vários 
pontos de vista, ou seja, do deslocamento do ângulo visual. Desta forma, o fa-
tor tempo foi designado a “quarta dimensão” da arquitetura. O autor considera, 
entretanto, que o espaço em si, transcende a esta quarta dimensão, pois nele, 
dentro dele, a movimentação do homem, dá ao espaço a sua integralidade.

Nesse sentido, Zevi (1994) ressalta que a definição mais precisa da ar-
quitetura é aquela que considera o espaço interior. Esclarece que esse espaço 
não se limita ao interior do edifício, mas prolonga-se na cidade, nas ruas e pra-
ças, onde quer que haja delimitações de espaços fechados. Afirma também, 
que se um espaço interior pode ser definido pelos seis planos que o cercam 
(piso, teto e quatro paredes), isto não significa que não seja espaço interior, 
aquele definido por cinco planos, como acontece nas praças e pátios.

Uma vez considerado o espaço interior como a essência da arquitetura, 
Zevi (1994) admite que isto não significa que o valor da arquitetura se restrinja 
apenas ao seu valor espacial. Outros valores como os valores econômicos, 
sociais, técnicos, funcionais, artísticos etc., também devem ser considerados 
para se conhecer sua realidade.

Coelho Neto (1979, p.27), considerando também o espaço como o ele-
mento específico da arquitetura e a produção do espaço como o objeto de seu 
estudo, elabora um “esquema definidor do espaço arquitetural capaz de se 
apresentar como uma linguagem comum de análise e reflexão”. Nesse senti-
do, propõe dentre os múltiplos pares conceituais possíveis de serem tomados 

como ponto de partida para  análise, sete pares de opostos que determinam 
sete eixos organizadores do sentido do espaço:

• 1º eixo: espaço interior x espaço exterior1

Considerados como as duas faces de uma moeda, já que não há interior 
sem exterior e sim uma complementação de um em relação ao outro, 
como num jogo dialético, o confronto entre esses opostos e a passagem 
de um espaço interior para um espaço exterior constituem um eixo que 
define a noção e a operação de manipulação do espaço mais importante 
para o homem. 
• 2º eixo: espaço privado x espaço comum
Decorrente do primeiro eixo, este também é fundamental para a organi-
zação do espaço. Recorrendo à proxêmica – definida por Hall 2como  o 
conjunto das observações e teorias referentes ao uso que o homem faz 
do espaço numa determinada cultura – Coelho Neto (1979), afirma que é 
fundamental para o arquiteto o conhecimento do significado dos espaços 
por uma determinada cultura, saber como essa cultura percebe esses 
espaços, para então, propor novas concepções de utilização do espaço 
com base na combinação dialética entre privado e comum.
• 3º eixo: espaço construído x espaço não-construído 
Decorrente do segundo eixo, é também fundamental a observância do 
jogo entre espaços construídos e espaços não construídos. O autor cita 
o exemplo da casa egípcia pré-cristã, da casa pompeana e da renas-
centista, que, diferentes da concepção do apartamento (espaço fechado 
e totalmente construído), se organizam através do constante confronto 
entre espaços construídos e espaços não-construídos. Ele verifica que 
essa oposição se dá não no sentido de casa + quintal, mas no sentido de 

1 Questão aprofundada no capítulo 8 desta pesquisa
2 Hall. E.T. A dimensão oculta, trad. Sonia Coutinho. Rio de Janeiro: F. Alves, 1989.
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teum espaço construído abraçando um não construído e vice-versa, de tal 
forma que ambos se interpenetram e se complementam.
• 4º eixo: espaço artificial x espaço natural
Neste eixo, Coelho Neto (1979) limita a sua análise a alguns aspectos 
importantes para o projeto de arquitetura, especialmente os que conside-
ram a oposição espaço construído x espaço não-construído. Ele afasta a 
ideia  de alguns que, considerando a arquitetura como construção de um 
espaço e, portanto, como um produto elaborado pelo homem, descartam 
a possibilidade da existência de espaços construídos naturais. Segundo 
o autor, antes de ser construção, a arquitetura é uma disposição, organi-
zação de um espaço, que pode ser criado por ela ou que a ela se oferece 
como proposição. Como exemplo, ele cita a casa da Cascata de Frank 
Lloyd Wright, um espaço artificial disposto com um espaço oferecido pela 
natureza (rochas e água).
Considera o modo de pensar do oriental – para o qual, a natureza tem 
mais significado quando da intervenção humana – como sendo mais 
adequado à arquitetura porque a natureza admite ser trabalhada pelo 
homem, sem deixar de ser natureza. Conclui afirmando que um espaço 
arquitetural natural se constitui não apenas pela natureza livre, mas tam-
bém por elementos da natureza dispostos pela ação do arquiteto. 
Ainda relativo à esse eixo, Coelho Neto (1979) refere-se aos espaços 
arquiteturais não-construídos artificiais e naturais citando como exemplo 
de espaço não-construído artificial a Praça de São Marcos em Veneza 
e como espaço não-construído natural o Hyde Park de Londres, ambos, 
integrados ao tecido urbano.
• 5º eixo: espaço amplo x espaço restrito
Para discussão deste eixo, o autor propõe um questionamento: pode 
a experiência do espaço restrito (tanto interior como exterior) ser con-
siderada como espaço da intimidade e a do espaço amplo, como a do 

espaço comum não protetor? Cita vários exemplos e de novo coloca a 
necessidade que o arquiteto tem de observar as diferenças culturais e 
as transformações ocorridas dentro de uma mesma sociedade para en-
tão, propor espaços de qualidade que tenham significados positivos para 
seus usuários.
• 6º eixo: espaço vertical x espaço horizontal
Segundo considerações do autor, os planos do percurso humano são 
dois e estão sempre ligados um ao outro: horizontal e vertical. Lembran-
do disto, ele considera a relevância deste conhecimento, pois a tempo-
ralização do espaço, ou seja, o espaço vivido, socialmente desfrutado 
e adequado para receber as pessoas e realçar os acontecimentos, só 
pode ser experienciada através da relação horizontal-vertical e de suas 
variações.
• 7º eixo: espaço geométrico x espaço não geométrico
Para abordar esta questão, o autor aponta a importância de se observar 
a relação entre esses opostos, ou seja, a ortogonalidade dos espaços em 
oposição à informalidade deles, pois considera o informal, juntamente com 
o eixo vertical/horizontal, um dos motores da temporalização do espaço, já 
mencionada anteriormente e considerada pelo autor como sendo um dos 
elementos fundamentais da arquitetura.

Outro autor, Hertzberger (1996), também faz considerações importantes 
a respeito do espaço na arquitetura. Ele propõe alguns princípios que os ar-
quitetos deveriam observar para que a arquitetura possa, além de sua função 
primeira, apresentar soluções que favoreçam a relação entre as pessoas e 
afirmem a igualdade entre elas.

Nesta perspectiva, o autor apresenta vários conceitos. Pretende-se res-
saltar aqueles que fortaleceriam essa proposição de qualificar o espaço para 
que seus usuários tirem dele o maior proveito possível.
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teO autor aborda a questão da reciprocidade da forma e do uso e a impor-
tância de se verificar as várias interpretações possíveis a ela relacionadas. Faz 
um paralelo entre interpretação coletiva e individual, tal como a relação existente 
entre forma e uso e a relação entre língua e fala. A língua como um instrumento 
coletivo, dotado de convenções de gramática e sintaxe, usada para moldar e 
comunicar pensamentos, e a fala, como um instrumento individual de interpre-
tação da língua, sendo que língua e fala são influenciadas uma pela outra e se 
relacionam dialeticamente. 

 Ele cita o pensamento de Chomsky3, um linguista norte-americano, de 
que haveria uma capacidade linguística em todos os homens, uma “gramática 
gerativa”, uma espécie de padrão subjacente em todas as línguas e para o qual 
existe uma capacidade inata, permitindo assim que, línguas diferentes pos-
sam ser vistas como transformações umas das outras. Lembra que Chomsky 
introduz os conceitos de “competência” e “desempenho”. Competência como 
o conhecimento que uma pessoa tem de sua língua e desempenho o uso que 
ela faz deste conhecimento.

Nesse sentido, e de forma genérica, Hertzberger (1996) chega às formas 
“arquétipas” da arquitetura, que conduzem ao sentimento de que também a 
forma teria uma capacidade inata para chegar a interpretações diferentes dela 
mesma; e apresenta, em termos arquitetônicos, os conceitos de “competência” 
e “desempenho”. Competência como a capacidade da forma de ser interpre-
tada e desempenho, o modo pelo qual a forma é interpretada em determinada 
situação.

Seguindo este raciocínio, o autor faz outras considerações, e diz que:

Grosso modo, a estrutura equivale ao coletivo, ao geral, ao 
(mais) objetivo, e permite a interpretação quanto ao que se 

3 Em Hertzberger (1996) não foi encontrada nenhuma referência a publicações desse autor. 
Em Brougère (1998): CHOMSKY, Noam. La linguistique cartésienne, Paris, Le Seuil, 1969.

espera e ao que se exige dela numa situação específica. Po-
deríamos também falar de uma estrutura com relação a um 
edifício ou a um plano urbano: uma forma ampla que, mu-
dando pouco ou nada, é adequada para acomodar situações 
diferentes porque oferece continuamente novas oportunida-
des para novos usos. (HERTZBERGER, 1996, p. 94)

Assim, a forma poderia adquirir novas aparências sob circunstâncias di-
ferentes, sem que a estrutura mudasse de modo essencial. Pode-se dizer en-
tão que a variedade de soluções estaria contida na forma – enquanto estrutura 
– como uma proposta inerente, ou seja, uma “competência” intrínseca que faz 
com que se torne possível desempenhar funções diferentes sob circunstâncias 
diferentes.

Entendendo esses conceitos, e a distinção entre “competência” e “de-
sempenho”,  o arquiteto pode chegar a soluções com grande potencial em sua 
aplicabilidade e com mais espaço para interpretações. “E, uma vez que o fator 
tempo é incorporado às suas soluções, há mais espaço para o tempo. Enquan-
to, por um lado, a estrutura representa o coletivo, por outro, a maneira como 
pode ser interpretada representa as exigências individuais reconciliando assim 
o individual e o coletivo”.  (HERTZBERGER, 1996, p.106) 

Hertzberger (1996) coloca ainda, a necessidade de se pensar, como cri-
tério de projeto, em uma arquitetura que possibilite oferecer algo mais para os 
usuários, um valor adicional e potencial, que possa oferecer maior eficácia. 
Uma arquitetura que provoque associações que, interpretadas individualmen-
te, possam gerar vários significados e, que, tenha a capacidade de adaptar-se 
à diversidade e à mudança, sem perder sua identidade. A essa capacidade, 
a esta maior eficácia, que se aproxima da “competência”, o autor denomina  
polivalência.4

O processo de mudança deve afigurar-se constantemente a 

4 Conceito discutido no capítulo 7 desta pesquisa.
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tenós como uma situação permanente: é por isso que a pos-
sibilidade de mudança deve se tornar, em primeiro lugar e 
acima de tudo, um fator constante, que contribui para o sig-
nificado de cada forma individual. Para fazer frente à mudan-
ça, as formas construídas devem ser feitas de tal modo que 
permitam múltiplas interpretações, que possam ao mesmo 
tempo absorver e exsudar múltiplos significados, sem, con-
tudo, perder sua identidade neste processo. [...] Para poder 
ter diferentes significados, cada forma deve ser interpretável 
no sentido de poder assumir papéis diferentes. E só pode 
assumir esses papéis diferentes se os diferentes significados 
estiverem contidos na essência da forma, de maneira que 
sejam uma provocação implícita mais do que uma sugestão 
explícita. (HERTZBERGER, 1996, p. 149)

Hertzberger (1996) enfatiza que uma forma destituída de significados 
está reduzida ao seu objetivo mais primário. Para ele, é necessário buscar as 
formas arquétipas (como a “gramática gerativa” em Chomsky), pois podendo 
ser associadas a múltiplos significados, são capazes de absorver e gerar um 
programa. Forma e programa são assim produzidos mutuamente. 

Sendo assim, e partindo da ideia  de interpretabilidade como uma carac-
terística inerente à forma, o autor chega à conclusão de que para tal, a forma 
deve ter uma capacidade de acomodação, uma “competência” que permita ser 
preenchida por associações e que resulte em uma dependência mútua com os 
usuários, determinando assim uma interação entre forma e usuário.

Hertzberger (1996) considera ainda que a arquitetura deve primar pelo 
interesse da vida cotidiana e que, ao se projetar edifícios e cidades, é essen-
cial pensar em um projeto que seja adequado a cada situação que surja, uma 
arquitetura que não seja apenas funcional e bela, mas também estimulante.  A 
arquitetura deve ter então uma forma convidativa, uma forma que possua mais 
afinidade com as pessoas5. Um pré-requisito para a forma convidativa é a em-

5 Conceito discutido no capítulo 5 desta pesquisa.

patia, a qualidade que faz com que a hospitalidade consista em antecipar os 
desejos dos usuários.

Ainda sobre a questão do espaço, é importante verificar os aspectos 
perceptivos, afetivos e culturais como determinantes em sua configuração e na 
caracterização das atividades e relações nele estabelecidas, seja em qualquer 
abordagem e escala (do objeto, da casa, da rua, da cidade e da paisagem).

Para Hall (1989), o estudo da cultura, no sentido proxêmico, consiste em 
analisar o emprego que os indivíduos fazem de seu aparelho sensorial segun-
do os seus diferentes estados emocionais no decurso de diferentes atividades 
ou em relações humanas variadas, bem como em ambientes diversos. 

Tuan (1983) lembra que a percepção através dos sentidos intensifica a 
relação homem-ambiente e  afirma que a visão, o tato e a cinestesia permitem 
aos indivíduos ter sentimentos intensos pelo espaço e pelas qualidades espa-
ciais. 

O paladar, o olfato, a sensibilidade da pele e a audição não 
podem individualmente (nem sequer talvez juntos) nos tor-
nar cientes de um mundo exterior habitado por objetos. No 
entanto, em combinação com as propriedades “espacializan-
tes” da visão e do tato, estes sentidos essencialmente não 
distanciadores enriquecem muito nossa apreensão do cará-
ter espacial e geométrico do mundo. (TUAN, 1983, P. 14)

A experiência do movimento e do toque, juntamente com a visão, confi-
guram um mundo familiar de objetos e lugares no espaço.

Conforme Tuan (1983), lugares são espaços a que os indivíduos atri-
buem valor, e lugares e objetos só atingem realidade concreta quando a expe-
riência humana com eles abrange todos os sentidos e a mente.

Segundo este autor, para se reconhecer e sentir um lugar leva tempo. 
Não é apenas uma questão de registrar suas qualidades visuais, é necessário 

Figura 1 – Escola Montessori: entrada da escola, muretas 
de tijolos servem de bancos e de ponto de encontro para 

os alunos. Fonte: Hertzberger (1996)

Figura 2  – Escola Montessori: entrada da escola, ponto de 
encontro para alunos e pais, um espaço externo à escola, 

que cumpre uma importante função social. 
Fonte: Hertzberger (1996)
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tetempo e experiência com ele. 

É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma har-
monia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do 
sol nascer e se pôr, de trabalhar e brincar. Sentir um lugar 
é registrado pelos nossos músculos e ossos. (TUAN, 1983, 
p.203).  

Hall (1989) também ressalta a íntima relação entre os sentidos da visão 
e do tato, que juntos enriquecem a percepção sensorial humana e compõem 
o espaço tátil. Salienta o significado do ato de tocar, a importância de manter 
o contato entre as pessoas e o ambiente em que vivem e, ainda, os aspectos 
afetivos e relativos à personalidade individual ou coletiva, resultantes dessa 
relação.

Ambos indicam que a compreensão do espaço e a relação deste com as 
pessoas variam em função de culturas diferentes. Contudo, em todas elas há um 
fator comum: é o homem que determina a organização do espaço a fim de confor-
má-lo às suas necessidades biológicas e relações sociais. 

Ainda considerando os aspectos culturais, é importante lembrar Ryb-
czynski (1986), que aponta valores importantes dos espaços como: intimida-
de, conforto, acolhimento e privacidade, valores advindos somente depois da 
valorização da família, há 200 ou 300 anos. 

Outros autores como Kevin Lynch (1997) e Amos Rapoport (1978) enfa-
tizam a importância da percepção humana para a compreensão dos espaços 
urbanos.

No livro A imagem da cidade, Lynch (1997) examina a qualidade visu-
al de cidades norte-americanas, através da percepção de seus habitantes, e 
considera a “legibilidade” uma dessas qualidades, que poderá ser verificada 
na facilidade com que as partes de uma cidade podem ser reconhecidas e 
organizadas coerentemente. 

Este autor lembra que a percepção através dos sentidos e outros indi-
cadores sensoriais como: sensações visuais de cor, forma, movimento, luz, 
cinestesia, sentido de gravidade, ajudam na estruturação e identificação dos 
ambientes. Segundo ele, a necessidade de reconhecer os ambientes é crucial 
para a sensação de bem-estar dos indivíduos.

Uma boa imagem ambiental oferece ao seu possuidor um 
importante sentimento de segurança emocional. Ele pode 
estabelecer uma relação harmoniosa entre ele e o mundo 
à sua volta. [...] Na verdade, um ambiente característico e 
legível não oferece apenas segurança, mas também refor-
ça a profundidade e a intensidade potenciais da experiên-
cia humana. [...] Potencialmente, a cidade é em si o símbolo 
poderoso de uma sociedade complexa. Se bem organizada 
em termos visuais, ela também pode ter um forte significado 
expressivo. (LYNCH, 1997, p.5).

Sua pesquisa valoriza aspectos visuais e formais do ambiente construí-
do, revelados nos conceitos de visibilidade e imaginabilidade, que se unem ao 
de legibilidade. O autor explica:

[...] este estudo procurará definir as qualidades físicas rela-
cionadas aos atributos de identidade e estrutura na imagem 
mental. Isto nos leva à definição daquilo que se poderia cha-
mar de imaginabilidade: a característica, num objeto físico, 
que lhe confere uma alta probabilidade de evocar uma ima-
gem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, 
cor ou disposição que facilita a criação de imagens mentais 
claramente identificadas, poderosamente estruturadas e ex-
tremamente úteis do ambiente. Também poderíamos chamá-
la de legibilidade ou, talvez, de visibilidade num sentido mais 
profundo, em que os objetos não são apenas passíveis de 
serem vistos, mas também nítida e intensamente presentes 
aos sentidos. (LYNCH, 1997, p. 11).
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teLynch (1997) não despreza outros valores como: significado ou expressi-
vidade, prazer sensorial, ritmo, estímulo e escolha no estudo da forma urbana. 
Apenas concentra-se no estudo da imaginabilidade, objetivando enfatizar a 
necessidade de identidade e estrutura na percepção humana e ilustrar a sua 
importância para as cidades.

É importante também lembrar dos cinco elementos considerados por 
este autor como formadores da imagem urbana: vias, limites, bairros, cruza-
mentos e marcos referenciais e dos aspectos que ele considera importantes 
para o design urbano: singularidade, simplicidade de forma, continuidade, pre-
dominância, clareza de ligação, diferenciação direcional, alcance visual, cons-
ciência do movimento, séries temporais, nomes e significados.

Para Rapoport (1978), o espaço é mais que uma realidade física e tri-
dimensional. Há significados diferentes, que variam de acordo com o tempo 
e o contexto em culturas diferentes. Conforme seu pensamento, a análise da 
percepção do meio ambiente é importante porque considera a variedade cultu-
ral e pessoal e porque assume noções distintas de um mesmo ambiente com 
características imutáveis.

O autor, ao analisar a relação homem-ambiente, verifica três áreas com-
plementares: área cognitiva, que envolve o ato de perceber, conhecer e pen-
sar; a área afetiva, que envolve sensações, sentimentos e emoções e a área 
“conactiva”, relacionada à ação sobre o meio ambiente como resposta às an-
teriores (RAPOPORT,1978: 42). 

Em sua pesquisa, Rapoport (1978) lembra que a percepção ambiental in-
clui o conjunto de atitudes, motivações e valores que influenciam diferentes gru-
pos sociais quando da definição do meio ambiente percebido.

Ele distingue o processo perceptivo do produto percebido: enquanto a 
percepção ambiental é uma propriedade mental, o meio ambiente percebido é 
algo que supõe a superfície total a partir da qual as decisões se definem e inclui 
elementos naturais e artificiais, reais e irreais, geográficos, políticos, econômi-

cos e sociológicos. Um único processo de percepção ambiental pode conduzir 
a produtos diferentes ou meios percebidos distintos (RAPOPORT,1978:43).

Para Rapoport (1978), o significado do termo percepção se divide em 
três aspectos diferentes, que se apresentam como três ações integradas no 
ato de perceber: 

1. avaliação: quando o termo percepção é utilizado para avaliar a quali-
dade do meio ambiente;

2. cognição: quando utilizado para descrever o modo como as pessoas 
estruturam, apreendem e conhecem seu meio;

3. percepção: quando se descreve a captação sensorial

Essas três ações são consideradas pelo autor como fases consecutivas 
do mesmo processo de construção do meio ambiente percebido, sendo a per-
cepção referente aos sentidos e a cognição envolvendo experiência, conheci-
mento e memória.

Conforme Rapoport (1978), a percepção, com sua natureza polissensorial, 
é o mecanismo mais importante na relação homem-ambiente, mesmo antes que 
os elementos se organizem e sejam apreendidos. Qualquer meio ambiente só 
pode ser experimentado através de todos sentidos. 

O autor afirma que o propósito da cognição é clarificar o meio e sim-
plificá-lo, e que a percepção através dos sentidos enriquece a experiência. 
A experiência perceptual é desejável, as pessoas não só querem entender 
cognitivamente o meio, mas desejam também perceber sua riqueza sensorial. 
Quando se supera a cognição, constitui-se então a complexidade.

Rapoport (1978) não se contrapõe à legibilidade (concepção de Lynch), 
antes considera que complexidade e legibilidade são complementares: uma 
depende da percepção e o outra da cognição. Em grande escala a clareza é 
insubstituível, na pequena escala a complexidade.

Desta forma, a complexidade não só relaciona a cognição e a percepção, 



34       35

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

O
 e

sp
aç

o,
 o

 lú
di

co
 e

 a
 re

la
çã

o 
cr

ia
nç

a-
am

bi
en

temas também sugere níveis de mudanças, ou seja, desafios que possibilitam 
mudanças de orientação no tempo e no espaço.

Rapoport (1978) lembra que para que as pessoas se sintam bem é ne-
cessária certa complexidade (1978:195). Os ambientes facilmente legíveis, ou 
seja, de uma clareza exagerada, logo se tornam desinteressantes e desfavorá-
veis pela falta de estímulos; tanto a percepção quanto a cognição necessitam 
de variedade e novidade. Os ambientes perceptivamente mais ricos e comple-
xos são sempre os preferidos. A complexidade é um nível intermediário entre 
a monotonia e o caos.

Analisando a complexidade ambiental, Rapoport e Kantor (1967)6 pro-
põem quatro questões básicas acerca da complexidade, assim sintetizadas 
por Rapoport (1978, p. 196):

1. As investigações psicológicas e etológicas demonstra-
ram que os animais e os homens (inclusive as crianças) 
preferem as configurações complexas dentro de seu 
campo visual.

2. Existe uma gama ótima de opções desejáveis de comple-
xidade visual entre o caos e a monotonia, o demasiado 
simples e os campos visuais caoticamente complexos.

3. Existem dois modos de atingir a complexidade: através 
da ambiguidade, entendida como multiplicação de sig-
nificados, não como incertezas, e usando o desenho 
alusivo e aberto; ou através de meio ambientes ricos e 
não visíveis de um único ponto de vista, possuindo certo 
mistério e certa surpresa.

4. A maior parte do desenho moderno dirigiu-se à simplici-
dade e ao controle total do meio, o qual é insatisfatório. 

Rapoport ainda aponta as características da complexidade: é polissen-

6 Rapoport, Amos and Kantor, Robert EClomplexity and ambiguity in environmental design 
(1967), AIP Journal, vol.33. nº 4 (July), pp 210-221.

sorial, perceptual, possui grande número de elementos organizados; pertence 
a um processo que informa, tem significado e é fenomenológico; aproxima-se 
mais da realidade. Quanto à ambiguidade: pode ser não sensorial, é associati-
va, simbólica; demonstra incerteza e grande número de significados.

Rapoport (1978) diz que a complexidade está relacionada com as varia-
ções dentro de uma ordem, a qual é equivalente às diferenças percebidas; são as 
mudanças nos estímulos que são percebidas, não os estímulos em si, e isto em 
qualquer que seja a modalidade sensorial. (1978: 198).

Ele considera que um nível baixo de informação é resultado de quatro 
causas: 1. os elementos não são ambíguos; 2. há pouca variação entre eles; 
3. os elementos quando variam, variam de forma previsível, não existindo, por-
tanto informação; 4. os seus elementos configuram uma desordem superesti-
mulante e sem significado.

Desta forma conclui-se que nem os ambientes muito complexos, nem os 
muito simples agradam às pessoas. O interesse é mantido quando os níveis 
de complexidade são mais elevados, possibilitando a percepção. Entretanto, o 
sentido de ordem é essencial na percepção, e a configuração dos elementos 
do ambiente deve possibilitar uma clareza perceptiva mínima.  

A complexidade apresenta também outros componentes que estão além 
da consciência e que incluem: um grande número de elementos, contraste 
figura-fundo, novidade, incongruência, mistério, variação temporal, significado 
e simbolismo.

Aos arquitetos, Rapoport (1978, p. 204) sugere alguns meios de evitar a 
monotonia:

• manipulação de itinerários
• manipulação nas relações entre várias áreas
• mistura de usos
• opções de desenho aberto 
• influência do meio natural
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teAfirma que meio ambientes vernaculares são mais complexos que os 
projetados porque se utilizam da polissensorialidade, texturas e mistura de 
usos e mudanças nos espaços. 

Para Rapoprt (1978) a complexidade urbana é enfatizada quando existe 
a possibilidade de diferenciar áreas através de usos distintos e transformações 
no tempo. Conclui dizendo que desenhar áreas perceptivas deveria ser o obje-
tivo principal dos processos de projeto e que a diversidade não é resultante da 
casualidade, mas deve ser planejada e prevista. 

Seria necessário, portanto, um desenho complexo, com clareza cognitiva 
percebida no todo e aumento da complexidade à medida que a escala diminui, 
com extremos e contrastes em áreas determinadas. Para evitar a monotonia, o 
interessante é o planejamento informativo perceptivo, que permite o uso simul-
tâneo de muitos modelos de complexidade.

2. O ESPAÇO ESCOLAR 

Há duas questões importantes, segundo Frago e Escolano (2001), que 
se tornaram objeto do interesse de pesquisadores que se dedicam a esse 
tema: a do tempo escolar e a do uso e distribuição do espaço escolar e sua 
transformação em lugar. 

Frago e Escolano (2001) assinalam contudo que, apesar da importância 
dada à dimensão espacial das atividades exercidas pelo homem, especial-
mente a dimensão dos edifícios escolares, pouco se tem discutido a respeito 
de questões que tratam do espaço enquanto lugar e de sua realidade material.

Pesquisas realizadas na área da psicologia do meio ambiente, na proxê-
mica e agora na história da educação tratam desse tema da dimensão espacial 
da atividade educativa, segundo Frago e Escolano (2001), foi efetivamente    
dentro da história da escola como realidade social e cultural, que as questões 
do tempo e espaço escolar se tornaram relevantes.  

Seus estudos têm como objetivo mostrar o caráter cultural e a função 
curricular que têm e tiveram os estudos sobre o espaço da escola e a sua ar-
quitetura na aprendizagem infantil. Na visão dos autores, 

O espaço-escola não é apenas um “continente” em que se 
acha a educação institucional, isso é, um cenário planifica-
do a partir de pressupostos exclusivamente formais no qual 
se situam os atores que intervêm no processo de ensino-
aprendizagem para executar um repertório de ações. A ar-
quitetura escolar é também por si mesma um programa, uma 
espécie de discurso que institui na sua materialidade um sis-
tema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, 
marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma 
semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais 
e também ideológicos. Ao mesmo tempo, o espaço educati-
vo refletiu obviamente as inovações pedagógicas, tanto em 
suas concepções gerais como nos seus aspectos mais téc-
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tenicos. [...] O espaço escolar tem de ser analisado como um 
constructo cultural que expressa e reflete, para além de sua 
materialidade, determinados discursos. No quadro das mo-
dernas teorias da percepção, o espaço-escola é, além disso, 
um mediador cultural em relação à gênese e formação dos 
primeiros esquemas cognitivos e motores, ou seja, um ele-
mento significativo do currículo, uma forma de experiência e 
aprendizagem. (FRAGO e ESCOLANO, 2001, p. 26)

Os autores, quando consideram o espaço escolar como um lugar, qualifi-
cam-no como um espaço cultural, dotado de significados e que transmite uma 
grande quantidade de estímulos, conteúdos e valores de um currículo “oculto”, 
o qual também pode ser considerado como um elemento eficaz de educação.

Lembram ainda que a localização da escola também deve ser considerada 
como um elemento desse currículo, já que a construção do espaço escolar no 
tecido urbano gera imagens de escolas diferentes, ora como centro de um urba-
nismo planejado, ora como instituições marginalizadas.

Desde o final do século XIX, a questão do lugar da escola na cidade 
e na sociedade já era considerada importante. As correntes arquitetônicas 
fundamentadas no modernismo reivindicavam um lugar central para a es-
cola, que deveria se localizar, junto com outros serviços de uso comum, nos 
espaços livres que faziam parte da área habitacional, ou seja, perto da po-
pulação e isolada das vias de tráfego perigoso, em lugares arejados e agra-
dáveis, com facilidade de acesso para os alunos. A partir dessa localização 
central, a escola então exerceria uma influência positiva na sociedade, como 
um edifício estrategicamente localizado e dotado de inteligência e significado 
cultural7.

Verifica-se desta forma que “a arquitetura escolar é um elemento cultural 
e pedagógico não só pelos condicionamentos que suas estruturas induzem, 

7 Ver capítulo 17.(item 17.1) desta pesquisa.

[...] mas também pelo papel de simbolização que desempenha na vida social”. 
(FRAGO e ESCOLANO, 2001, p. 33)     

Para os autores, o significado da escola na sociedade dependerá de sua 
localização, tamanho, limpeza e orientação. Esses fatores, uma vez bem re-
solvidos, poderão influenciar a vida das crianças, que terão como modelo esse 
padrão de qualidade espacial. 

Dessa forma, a arquitetura influencia e favorece o desenvolvimento da 
sociedade, ultrapassando sua função primeira de abrigo, de dar cobertura às 
necessidades físicas, para constituir-se em uma forma de comunicação cultural, 
que é também pedagógica no seu sentido mais amplo. Sua função pragmática 
adquire, portanto, uma dimensão semântica:

[...] a arquitetura escolar pode ser vista como um programa 
educador. Ou seja, como um elemento do currículo invisível 
ou silencioso, ainda que ela seja, por si mesma, bem explíci-
ta ou manifesta. A localização da escola e suas relações com 
a ordem urbana das populações, o traçado arquitetônico do 
edifício, seus elementos simbólicos próximos ou incorpora-
dos e a decoração exterior e interior respondem a padrões 
culturais e pedagógicos que a criança internaliza e aprende. 
(FRAGO e ESCOLANO, 2001, p. 45)

Frago e Escolano (2001) ressaltam ainda que a escola, assim como a 
casa é uma criação cultural sujeita a transformações históricas, podendo con-
servar cumulativamente significados e estruturas, e que a culturalidade des-
sas mudanças evidencia o sentido educador da arquitetura, ou seja, seu valor 
como programa.

Outro aspecto salientado pelos autores é o fato de que em algumas cor-
rentes pedagógicas, como a montessoriana, por exemplo, o espaço é um dos 
elementos de significância quando se considera a criança, e a utilização didáti-
ca dele e de seu entorno, uma característica comum a todas as pedagogias de-
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tenominadas ativas. Lembram também, partindo dos estudos de Piaget (1975a), 
que “as psicologias contemporâneas da vertente fenomenológica, perceptua-
lista ou cognitivista enfatizaram a função desempenhada pelas experiências 
espaciais primárias na construção das estruturas sensoriais e intelectuais da 
infância”.  (FRAGO e ESCOLANO, 2001, p. 48)

Conforme o que foi exposto anteriormente, a questão considerada fun-
damental para esses autores e também importantíssima pra este trabalho é a 
constituição do espaço da escola como um lugar.

Qualquer atividade humana precisa de um espaço e de um 
tempo determinados. Assim acontece com o ensinar e o 
aprender, com a educação. Resulta disso que a educação 
possuiu uma dimensão espacial e que, também, o espaço 
seja, junto com o tempo, um elemento básico, constitutivo, 
da atividade educativa.
A ocupação do espaço, sua utilização supõe sua constituição 
como lugar. O “salto qualitativo” que leva do espaço ao lugar 
é, pois, uma construção. O espaço se projeta ou se imagina: 
o lugar se constrói. Constrói-se “a partir do fluir da vida” e 
a partir do espaço como suporte: o espaço, portanto, está 
sempre disponível e disposto para converter-se em lugar, 
para ser construído. (FRAGO e ESCOLANO, 2001, p. 61)

Frago e Escolano (2001) lembram que, a noção do tempo, da duração, 
chega às pessoas através de lembranças de experiências vividas em lugares 
diversos; lugares que tiveram certa importância para elas. Nesse sentido, eles 
consideram o espaço uma realidade psicológica viva, e não um espaço objeti-
vo, esse só existe como possibilidade e limite. O que se considera é o território, 
uma extensão que ultrapassa os limites do corpo e se estende aos limites do 
pensamento.

Dessa forma, o espaço carrega em sua configuração como território e lu-
gar, significados variados, que expressam sentimentos individuais e relações 

sociais das pessoas que o utilizam. O espaço revela as atividades que são rea-
lizadas nele, e que variam de acordo com a cultura.

Essas questões indicam a relevância do espaço da escola, especialmen-
te quando se sabe que as crianças passam vários anos nele, anos importantes, 
durante os quais se formam importantes estruturas mentais básicas. O espaço 
escolar introduz dialéticas fundamentais como: interno/externo, aberto/fecha-
do, pequeno/grande, curvo/retilíneo, e conceitos como: o próprio, o alheio, o 
comum.

Seguindo em sua análise, Frago e Escolano (2001) mostram a dimensão 
educativa do espaço escolar. Citam Mesmin8, que diz que “o arquiteto é um 
educador”, e que “seu ensinamento transmite-se através das formas que ele 
concebeu e que constituem o entorno da criança desde a sua mais tenra ida-
de”. Esta realidade justifica o interesse de pesquisadores na análise conjunta 
de educação e arquitetura.

Assim, a escola é uma construção cultural que gera fluxos energéticos, 
e a ordenação de seu espaço, sua configuração como lugar, constitui um ele-
mento singular do currículo. Essa ordenação poderá ser adequada ou não, 
segundo o modelo de projeto pedagógico que se pretende adotar e segundo a 
imagem que a escola pretende transmitir.

Analisando a interação entre as dimensões espacial e educativa, os au-
tores apresentam alguns aspectos que deverão ser analisados: a localização 
da escola, a tipologia dos edifícios, a disposição e distribuição interna dos es-
paços, a sala de aula e a disposição espacial dos objetos e sua relação com os 
usuários. Todos esses aspectos influenciam o espaço escolar. Frago e Escola-
no (2001) apontam ainda, a necessidade de se pensar o espaço escolar de tal 
forma que esse seja antes possibilidade do que limite.

Percebe-se, nesse sentido, que tanto esses autores quanto Hertzberger 

8 MESMIM, Georges. L’enfant, l’architecture et l’espace, op. Cit., PP. 17 e 105.
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te(1996) valorizam as teorias arquitetônicas que sustentam a inter-relação de 
pessoas e objetos através de sua separação no e pelo espaço. Eles apontam 
a necessidade de a arquitetura se apresentar como um lugar alegre e hospi-
taleiro. Frago e Escolano (2001) consideram que, sobretudo o espaço escolar, 
deve apresentar essas características9.

É relevante para esta pesquisa, o levantamento feito por Ester Buffa e 
Gelson de Almeida Pinto (2002) que apresentam uma pesquisa sobre a rela-
ção entre escola e arquitetura, mais especificamente a relação entre a pro-
posta pedagógica e o espaço escolar dos grupos escolares paulistas, desde o 
seu surgimento (1893) até a sua extinção (1971). Eles verificam que o vínculo 
entre o edifício escolar e o projeto pedagógico é tardio, só aparece quando a 
escola primária se manifesta da forma como é conhecida atualmente, quando 
se organiza em classes sequenciais, e passa a exigir nova organização de seu 
espaço. 

Os autores estruturaram a pesquisa em capítulos que focalizam dife-
rentes períodos da história do Brasil. O primeiro período –1890 a 1920 – da 
criação das escolas republicanas, do grupo escolar e das escolas normais, 
caracteriza-se por uma arquitetura eclética e neoclássica e uma concepção 
tradicional de ensino. O segundo período, a década de 1930, se caracteri-
za pela introdução de preceitos modernos nos projetos do edifício e por uma 
concepção moderna de escola, a chamada Escola Nova10. O terceiro período 
– 1949 a 1954 – é marcado pela consolidação das ideias modernistas pela 
Comissão do Convênio Escolar firmado entre o Estado e a Prefeitura de São 
Paulo e, da mesma forma, pelos preceitos da Escola Nova como foram de-
fendidos por Anísio Teixeira. O quarto período, os anos 1960, caracteriza-se 
pelas inovações tecnológicas no estilo arquitetônico, declaradamente moderno 

9 Questão discutida nos capítulos 5 e 17 (item 17.1) desta pesquisa.
10 Ver capítulo 3 (item 3.2) desta pesquisa.

e pelo continuísmo dos projetos pedagógicos da época, que eram uma mescla 
da pedagogia tradicional com a moderna.

Ester Buffa e Gelson de Almeida Pinto (2002) focalizam o órgão público 
responsável pelo planejamento e construção dos edifícios; os arquitetos, os 
educadores e a influência de alguma concepção pedagógica no espaço es-
colar dos grupos. Os acabamentos, a proposta de organização do espaço, os 
materiais e as técnicas construtivas utilizadas, a criança e a relação do edifício 
com a cidade são aspectos considerados em cada período.

Os autores também descrevem a precarização das escolas públicas, a 
partir de 1971, ano em que uma lei federal extinguiu os grupos escolares e criou 
o primeiro grau (primário e ginásio). Segundo eles, essas instituições foram 
massificadas pela expansão urbana e consequentemente pelo crescimento da 
população escolar. As escolas perderam a qualidade que as caracterizava nos 
períodos anteriores. Passaram a ser construídas na periferia, em barracões 
com blocos de concreto e telhas de fibrocimento, sem estrutura suficiente para 
conter todo o programa de necessidades da escola. Os autores observam que, 
excetuando-se alguns casos, essas escolas revelam a ausência de qualidade 
tanto do projeto arquitetônico quanto da proposta pedagógica. Em síntese, a 
pesquisa mostra com clareza a evolução e o percurso das escolas primárias no 
Estado de São Paulo: suas origens, sua competência, sua arquitetura e a rela-
ção entre o espaço escolar e a proposta pedagógica que orientava o processo 
de aprendizagem ao longo dos períodos analisados. 
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te3. O LÚDICO 

3.1 CONCEITOS

Sendo a criança o principal usuário do espaço escolar, torna-se necessário 
para esta pesquisa abordar alguns conceitos relacionados ao lúdico, visto que 
este está totalmente vinculado ao mundo da criança. 

Verificando o significado de lúdico encontra-se um conceito que está re-
lacionado ou que tem o caráter de jogo, brinquedo, brincadeira e divertimento. 
Brincadeira refere-se basicamente à ação de brincar, à espontaneidade de uma 
atividade não-estruturada; brinquedo é utilizado para designar o sentido de objeto 
de brincar; jogo é compreendido como brincadeira que envolve regras e, diverti-
mento como um entretenimento ou distração.  

Existe uma grande variedade de jogos e de fenômenos considerados 
como jogo, revelando assim a complexidade da tarefa de defini-lo. Essa com-
plexidade aumenta quando se verifica que um mesmo comportamento pode 
ser tomado como jogo ou não-jogo em diferentes culturas, dependendo do 
significado a ele atribuído.

Autores, em diversas áreas do conhecimento apresentam pesquisas que 
se relacionam aos conceitos do jogo, entre eles Brougère (1998), Huizinga 
(1980), Kishimoto (1998, 2002), Friedmann (1996), Wajskop (1997) e Bomtem-
po (1986).

Para Brougère (1998), há três níveis de sentido para o termo jogo.
O primeiro trata do jogo como produto de um sistema linguístico, que 

tem sua concepção vinculada ao contexto social onde está inserido, podendo 
desta forma, assumir várias significações conforme os valores e o modo de 
vida dessa sociedade.

 O segundo nível de diferenciação do jogo revela um sistema de regras 
definido por estruturas sequenciais que especificam sua modalidade; como 

num jogo de baralho, por exemplo, em que, com um mesmo número de cartas 
pode-se ter vários tipos de jogos com regras diferentes. 

No terceiro nível o que se considera é o material que compõe o jogo, o 
objeto que o materializa, tal como, por exemplo, o jogo de xadrez, que é cons-
tituído de um tabuleiro e do conjunto de peças que permitem jogar segundo o  
sistema de regras do jogo.

Esse terceiro nível de significação poderia ser associado ao termo brin-
quedo. Entretanto, Brougère (1998) faz uma diferenciação entre objetos que 
usualmente são designados como jogo e outros como brinquedo. Com relação 
ao brinquedo, considera o termo bem específico e que não se materializa no 
jogo, ou seja, não existem regras que organizem sua utilização. Com as crian-
ças, o brinquedo estabelece uma relação de intimidade, sem uso determinado; 
nos adultos, o brinquedo desperta o imaginário, pois está vinculado à ideia de 
criança, em qualquer contexto cultural. Sendo assim, o brinquedo difere do jogo 
e da brincadeira, já que esses pressupõem a ação de brincar, sendo, portanto o 
próprio ato lúdico. 

Por conseguinte, o brinquedo não é a materialização de um 
jogo, mas uma imagem que evoca um aspecto da realidade 
e que o jogador pode manipular conforme sua vontade. Os 
jogos enquanto material, ao contrário , implicam de maneira 
explícita um uso lúdico que assume frequentemente a forma 
de uma regra (jogos de sociedade) ou de uma restrição inter-
na ao material (jogo de habilidade, jogo de construção) que 
constituem uma estrutura preexistente ao material.(BROU-
GÈRE, 1998, p.I5) 

Para esta pesquisa, jogo deverá ser entendido como atividade lúdica, já 
que o termo lúdico é o que mais exemplifica e traduz o sentido de brincadeira, 
brinquedo e jogo, conceitos diretamente ligados ao universo infantil, e que no 
Brasil são comumente utilizados de forma indistinta para designar uma mesma 
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tesituação.
Huizinga (1980) aborda o jogo como forma específica de atividade, como 

“forma significante”; analisa os jogos produzidos pelo meio social e aponta  
como características do jogo:

1. o prazer 
2. a liberdade
3. o caráter não sério
4. a separação da vida cotidiana ( evasão do real para uma esfera ima-

ginária)
5.  sua limitação no tempo e no espaço
6. as regras
7. o caráter fictício ou representativo

Como fenômeno cultural, o autor afirma que o jogo existe antes mes-
mo da própria cultura, e que ele se constitui uma das bases da origem da 
civilização. Diz que fatores lúdicos podem ser vistos em todos os processos 
culturais da vida social: nos rituais, na poesia, na música, na dança, nas re-
gras de guerra, nas convenções da vida aristocrática e na filosofia. Huizinga 
(1980) enfatiza ainda a relação existente entre o jogo e a ordem, e que a  
afinidade entre eles aproxima o jogo do domínio da estética.

Há nele uma tendência para ser belo. Talvez este fator esté-
tico seja idêntico aquele impulso de criar formas ordenadas 
que penetra o jogo em todos os seus aspectos. As pala-
vras que empregamos para designar seus elementos per-
tencem quase todas à estética. São as mesmas palavras 
com as quais procuramos descrever os efeitos da beleza: 
tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, solu-
ção, união e desunião. O jogo lança sobre nós um feitiço: 
é “fascinante”, “cativante”. Está cheio das duas qualidades 
mais nobres que somos capazes de ver nas coisas: o ritmo 
e a harmonia. (HUIZINGA, 1980, p. 13)

Segundo este autor, outro aspecto relacionado ao jogo é o do “faz de 
conta”, presente em festas, rituais e cultos, no sentido de se apresentar 
como palco dessa ficção, fazendo parte então do mundo imaginário infantil.

Em Brinquedo e cultura, Brougère (2004) se contrapõe ao pensamento 
de Huizinga (1980) e diz que o jogo é o lugar de uma cultura lúdica e não a 
origem da cultura geral. Define a cultura lúdica como um conjunto de regras 
e significações próprias do jogo, que o jogador adquire e domina enquanto 
joga. Para ele, jogar, brincar, como qualquer outra atividade humana, neces-
sitam de aprendizagem.

Neste sentido, para Bougére (2004) é necessário a existência de cul-
tura antes de haver jogo. A relação entre cultura e jogo existe, mas no sen-
tido de que o jogo produz a cultura de que precisa para existir, e esta é rica, 
complexa e diversificada.

Kishimoto (2002), em Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação 
apresenta um estudo de natureza conceitual em que também se discute o 
significado do jogo ao longo da história. Como resumo de diversos autores: 
Caillois (1958), Huizinga (1951), Henriot (1989) Fromberg (1987), Chris-
tie (1991) e outros, a autora considera pontos comuns que caracterizam e 
identificam fenômenos dos jogos:

1. liberdade de ação do jogador ou o caráter voluntário, de 
motivação interna e episódica da ação lúdica; prazer (ou 
desprazer), futilidade, o “não sério” ou efeito positivo;

2. regras (implícitas ou explícitas);
3. relevância do processo de brincar (o caráter improduti-

vo), incerteza de resultados;
4. não-literalidade, reflexão de segundo grau, representa-

ção da realidade, imaginação e
5. contextualização no tempo e no espaço. (KISHIMOTO, 

2002, p. 27)
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te3.2 JOGO E EDUCAÇÃO 

Diversos estudos no âmbito da filosofia, psicologia e pedagogia compro-
vam a importância do jogo e do brincar para as crianças; eles são essenciais 
ao seu desenvolvimento como um todo.

Percorrendo estudos de vários autores Brougère (1998) analisa as di-
ferentes formas de pensar a relação jogo e educação. Segundo ele, antes da 
revolução romântica e antes do jogo ser considerado como lugar possível de 
educação, existiam três modos de se verificar relações entre jogo e educação.

O primeiro, como recreação: o jogo é considerado o relaxamento neces-
sário para qualquer atividade que requer esforço. Ele contribui indiretamente 
com a educação permitindo ao aluno relaxado ser mais eficiente em outras 
atividades. Esse pensamento, ou seja, o jogo que se opõe ao trabalho tem 
origem em Aristóteles e depois em Tomás de Aquino, subsistindo até hoje.

O segundo, como instrumento pedagógico: um meio de contribuir com a 
educação, aproveitando a curiosidade e o interesse da criança pelo jogo, para 
então utilizá-lo de forma educativa.

O terceiro é a utilização do jogo como diagnóstico da personalidade in-
fantil e recurso para ajustar o ensino às necessidades infantis.

Considerando esses três modos de estabelecer relações entre jogo e 
educação, Brougère (1998) lembra que o jogo não tem valor educativo em si 
mesmo, e sim o seu uso. É um dado da natureza infantil que poderá ser utili-
zado para aprimorar o projeto pedagógico da escola e a atuação do professor. 
Desta forma, ele poderá contribuir no sentido de permitir um relaxamento ne-
cessário a outros esforços intelectuais, tornar lúdicos exercícios didáticos tais 
como ler e escrever e, ainda, ser suporte para compreensão da personalidade 
da criança e para atividades físicas, incluindo também a educação para o cor-
po.

Com o pensamento romântico essa situação se transforma, e é no cen-

tro dele que se deve situar Froebel, filósofo alemão que teve uma influência 
efetiva na educação infantil. Foi ele que no início do século XIX idealizou os 
“kindergarten” (jardins da infância), da maneira como os conhecemos hoje, por 
entender que as crianças necessitavam, além do convívio familiar de um espa-
ço onde pudessem desenvolver-se livremente, necessidade essa não suprida 
pelos espaços da escola de sua época.

Froebel acreditava ser Deus o centro e o princípio de tudo. Para ele, a 
criança seria uma das revelações da natureza divina, e a educação teria por 
objetivo conduzir o homem ao conhecimento deste princípio. Daí a importância 
que teria o jardim da infância, pois ele seria o lugar onde as crianças poderiam 
exteriorizar pensamentos e verdades que possuíam intuitivamente. Sendo as-
sim, Froebel incorpora jogos e brinquedos ao sistema pedagógico da primeira 
infância, acreditando na importância deles para o desenvolvimento da inteli-
gência da criança.

Froebel distingue vários graus de desenvolvimento. O primeiro é o do 
lactente, em que o interior se mostra pelo movimento; o segundo, o da crian-
ça, em que o interior se revela através do jogo e da palavra; o terceiro, o do 
adolescente, quando a escola e a aquisição de conhecimentos têm um papel 
importantíssimo.

Desta forma, em Froebel, o jogo adquire valor numa concepção filosófica 
que pensa a criança como detentora de uma verdade interior que deve ser re-
velada através do jogo. Segundo esta teoria, o papel do educador se restringe 
a ajudar a criança a revelar-se a si mesma. A proposta de Froebel coloca o jogo 
no centro do processo pedagógico, ao menos para as crianças de 6 e 7 anos.

Assim, o jogo abandona sua característica não séria verificada nos sécu-
los anteriores, não faz mais oposição ao trabalho, para se tornar uma educa-
ção natural. Isso confirma o pensamento, segundo as considerações de Brou-
gère (1998), de que o Romantismo inaugura a ideia  que se faz hoje da infância 
e da educação infantil.
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teNo Romantismo, a infância não é mais vista como um período desprezí-
vel, mas como o melhor período da vida do ser humano. A criança não é mais 
considerada como um adulto em miniatura, mas como um adulto em germina-
ção e que merece um cuidado especial. É sobre esta base que o pensamento 
científico se desenvolve para justificar os fundamentos da relação entre jogo e 
educação.

Conforme os estudos de Brougére (1998), surge no final do século XVIII 
a teoria da recapitulação. Uma teoria que trata da comparação da vida da civi-
lização com a vida do indivíduo. O que esta teoria traz é uma definição rigorosa 
da ideia de desenvolvimento da criança, por analogia ao desenvolvimento da 
humanidade estudada pelo viés da antropologia. Vários autores revelam como 
cada fase da infância corresponde a estágios da humanidade, especialmente 
através de seus jogos. Desta forma, a psicologia vai valorizar e reconhecer 
o jogo, procurando sua finalidade na atividade natural, espontânea e não em 
uma filosofia do jogo.

Daí decorre o interesse da lei da recapitulação: o jogo permi-
te à criança recapitular as experiências dos séculos passa-
dos, isto é, chegar espontaneamente (desde o primitivismo 
original) ao estado de civilização que caracteriza a socieda-
de onde nasceu. É uma espécie de repercussão do natural 
sobre o cultural. A criança assimila naturalmente a história 
cultural da humanidade em processo espontâneo de matura-
ção e segundo uma ordem que, grosso modo, é a da história. 
(BROUGÈRE, 1998, p. 82).

Sendo assim, a psicologia, através da teoria da recapitulação, reencon-
tra o pensamento de Froebel, atribuindo-lhe uma face científica.

Em sua investigação, agora a partir  do século XX, Brougère (1998) apre-
senta uma síntese dos estudos de Piaget, e lembra que entre 1921 e 1932 
Piaget estuda a relação da criança com a socialização. Para isso, ele recorre 

à análise do jogo de regras (especialmente o jogo de bolinhas de gude) nas 
atividades lúdicas da criança. Piaget considera o jogo como um meio de aces-
so às representações da criança, como uma atividade cuja espontaneidade é 
preservada, e por isso mesmo essencial para a investigação psicológica.

 Posteriormente, Piaget vai pesquisar as primeiras manifestações da 
inteligência da criança. Nessas investigações, Piaget analisa o jogo em sua 
contribuição para o desenvolvimento cognitivo da criança. Ele distingue três 
categorias de jogos: o jogo de exercício, que se refere ao desenvolvimento 
sensório-motor (0 – 2 anos); o jogo simbólico, o faz de conta , que surge no 
final dos 2 anos de idade e por fim, o jogo de regras, que se origina no faz de 
conta .

Piaget interpreta o jogo no contexto do pensamento da criança, distin-
guindo seis aspectos:

• tem finalidade em si mesmo
• é atividade espontânea, oposta à atividade do trabalho
• é atividade que dá prazer
• tem relativa falta de organização
• caracteriza-se por um comportamento livre de conflito
• é atividade que envolve motivação intensa

Para compreender a concepção de Piaget sobre o jogo, é necessário es-
clarecer os conceitos de acomodação e assimilação. Ele usa esses conceitos 
para demonstrar a relação de continuidade existente entre o jogo e a aprendi-
zagem; defende que, entre eles, existe uma relação simbólica. A assimilação 
é o processo pelo qual a criança incorpora elementos do mundo externo à sua 
maneira de pensar ; enquanto a acomodação refere-se a como a percepção da 
criança é transformada pelos estímulos do ambiente. 

Segundo Brougére (1998) Piaget não objetiva estudar apenas o jogo,
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temas o desenvolvimento de um instrumento essencial à inteli-
gência, o símbolo. O papel atribuído ao jogo simbólico justifi-
ca o estudo sobre o jogo em geral, mas fortemente centrado 
na explicação do primeiro. É a importância que ele atribui a 
esse tipo de jogo que o levará a distinguir-se de seus pre-
decessores. Essa função simbólica se desenvolve em três 
momentos.  A imitação é o ponto de partida das funções sim-
bólicas. É voltada para a acomodação. É acomodar-se a um 
ser, a um comportamento exterior. O jogo se distingue da 
imitação pelo papel essencial da assimilação. Desde o jogo 
de exercício até o jogo simbólico, trata-se de incorporar o 
mundo exterior a seus desejos e esquemas. O jogo é desen-
volvimento da representação, da possibilidade de evocar, de 
manipular signos (criação de um instrumento indispensável 
ao desenvolvimento da inteligência). Enfim, a representação 
traduz o aparecimento do pensamento pré-conceitual: é a 
possibilidade de representar uma realidade ausente, sair de 
uma inteligência sensório-motora para uma inteligência ope-
ratória. ( BROUGÉRE, 1998, p. 84,85)

Desta forma Brougére (1998) conclui que, para Piaget, o jogo não é estu-
dado por si mesmo, mas porque se apresenta como uma atividade espontânea 
da criança e como instrumento de revelação dos mecanismos cognitivos dela.

Outro quadro teórico apresentado por Brougère e que justifica a relação 
do jogo com o desenvolvimento infantil, é o que tem origem no pensamento de 
Darwin, procedente do interesse pelo comportamento animal.

Brougére (1998) apresenta os trabalhos de Karl Groos, que aborda ques-
tões relacionadas à observação animal e à observação da criança. Groos con-
sidera algumas relações semelhantes, especialmente no que se refere aos 
instintos tanto no animal quanto no homem. Verifica que o animal permite com-
preender o instinto, que no homem estaria presente na fase da infância, e rela-
ciona jogo e instinto, quando observa que os animais jogam desde a juventude, 
exercitando-se sem causa séria em atos que deverão executar mais tarde. É o 

que ele chama de pré-exercício de instintos herdados, uma ponte entre a biolo-
gia e a psicologia.

Assim, o jogo se apresenta como um fenômeno necessário que estaria liga-
do à questão da aprendizagem, tanto no animal quanto na criança. 

Outro autor citado por Brougére (1998) é Eduard Claparède (1873-1940) 
que, influenciado pelos estudos de Groos, diz que a educação deve apoiar-se 
no estudo da criança e a psicologia deve ser precedida de uma psicologia da 
criança, onde o jogo desempenha um papel importante como o motor do auto-
desenvolvimento infantil e, em consequência, um método natural de educação. 
Em suas palavras, 

o desenvolvimento psicológico não se realiza por si só, quero 
dizer que não é simplesmente o resultado do desdobramento 
das forças inatas que o recém-nascido recebeu como heran-
ça. Não, a criança deve desenvolver por si própria. Os dois 
instrumentos aos quais ela instintivamente recorre para rea-
lizar essa obra são o jogo e a imitação. ( CLAPARÈDE  apud 
BROUGÈRE, 1998, p.88).

Considerando todas essas pesquisas, Brougére (1998) conclui que a ori-
gem da valorização do jogo é romântica, mas salienta que essa concepção é 
reformulada na esfera da biologia até chegar à pedagogia.

Depois da primeira guerra mundial, surge no cenário europeu um pen-
samento de renovação escolar segundo o qual a educação deveria se basear 
na psicologia e no conhecimento da criança. A “escola nova”11 seria então a 
tradução deste novo pensamento.

 Segundo Brougére (1998), havia um clima intelectual em que princí-
pios da escola nova eram baseados em uma filosofia da natureza. Como no 

11 Segundo BUFFA e PINTO (2002), no Brasil, este movimento encontra ressonância na déca-
da de 1930.
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teRomantismo, esses princípios estavam firmados na confiança na natureza da 
criança e na valorização de sua espontaneidade. Essa espontaneidade levou 
à valorização do jogo e à ideia  que a escola deveria ser o local de expressão 
da liberdade.

O sistema escolar deveria então satisfazer as tendências espontâneas 
de atividade da criança, respeitando sua individualidade e deixando a cada 
uma o controle do seu ritmo de aprendizagem.

A atividade espontânea, coordenada na busca de um ob-
jetivo é, por excelência, o fundamento da escola ativa. Se 
chamamos de “jogo” esse trabalho espontâneo, esforço não 
imposto mas voluntário, pode-se afirmar que o jogo é a forma 
primeira de trabalho.( FERRIÈRE apud BROUGÈRE, 1998, 
P.137).

Essa referência à “escola nova” traduz-se pelos pensamentos de Mon-
tessori e Decroly12.

Em Montessori verifica-se a liberdade baseada no respeito ao ritmo de 
aprendizagem de cada criança. Ela propõe que o ambiente das crianças seja 
“preparado” com um material que favoreça o exercício dos sentidos. Emprega 
o termo jogo para qualificar este material e a atividade que ele designa, mas 
percebe-se que se trata de um trabalho livre da criança, direcionado a um ob-
jetivo.

Em Decroly nota-se que o jogo é essencial.

É principalmente pelo jogo que a criança difere do adul-
to. A criança joga o tempo todo: joga quando está com 
sono, joga enquanto está comendo ou passeando. O que 
quer que faça, o faz jogando. [...] A criança joga tanto mais 

12 Maria Montessori – educadora italiana (1870-1952);  Jean-Ovide Decroly – educador belga 
(1871-1932).

quanto mais coisas houver ao seu redor com as quais pos-
sa jogar. [...] O jogo é uma atividade que encontra sua 
satisfação, seu resultado em si mesma, não em um obje-
tivo. Contudo esse objetivo existe, a natureza o colocou 
no íntimo da criança, mas ela não tem consciência disso. 
De fato nada, senão o próprio jogo, promove a alegria e 
o prazer; os objetivos são simplesmente acessórios. Já o 
trabalho implica um objetivo: a atividade não é mais reali-
zada pela alegria que proporciona, mas pelo objetivo que 
seu objeto apresenta. ( DECROLY,1952, apud BROUGÉ-
RE, 1998, p.141) 

Sendo assim, para Decroly a diferença entre o jogo e o trabalho era a 
diferença entre um objetivo consciente e um inconsciente.

Percebem-se, deste modo, duas concepções da educação infantil: uma 
que faz do jogo um recurso e outra que o coloca no centro da educação13.

Desta forma conclui-se que antes do Romantismo o jogo era visto ape-
nas como um relaxamento ou como um estratagema, não tinha valor em si 
mesmo e não havia relação direta entre jogo e educação. É com a corrente 
romântica que essa visão se modifica e transforma a ideia  que se tem da edu-
cação e da atividade espontânea da criança. O jogo aparece como expressão 
dessa espontaneidade, como testemunho de uma necessidade da natureza.

Se a criança joga é porque isso é necessário ao seu cresci-
mento, assim com a necessidade tão natural de se alimentar. 
O desenvolvimento do ser moral é baseado no modelo do 
desenvolvimento físico. Estamos diante de uma naturaliza-
ção da educação que vai fazer com que se prefira os jardins 
às escolas. (BROUGÈRE, 1998), p. 202).

13 Esse dilema persiste na atualidade, e o questionamento da pedagogia é: deve-se responder 
somente às sugestões lúdicas da criança, ou orientá-la através do jogo e brincadeiras diri-
gidas em direção a aprendizagens graduais? Sabe-se que frequentemente essas duas pos-
turas coexistem em atividades distintas, umas objetivando a liberdade completa da criança 
e outras em que elas são dirigidas com um interesse educativo.
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teDentro desta visão, o jogo surge como atividade séria, não faz mais opo-
sição ao trabalho. Mesmo com sua aparência não séria, ele revela mecanis-
mos psicológicos essenciais ao desenvolvimento da criança. Biólogos, psicólo-
gos e educadores encontraram no jogo um lugar de aprendizagem construído 
pela própria natureza.

E assim, o jogo entra na escola mesclando-se à visão do relaxamento e 
do estratagema já existentes. Oscila entre o sério e o não sério, dependendo 
da visão adotada; ora se opõe ao trabalho, ora é sua preparação ou, ainda, 
seu equivalente. 

Brougère (1998), considera o jogo como componente do universo infantil e 
afirma que a “não-seriedade” do jogo faz dele um lugar de aprendizagem, edu-
cação e socialização. Enfatiza que o importante é se utilizar dele de forma séria, 
para que possa contribuir para a aprendizagem. 

Para este autor, o jogo pressupõe uma aprendizagem social, resultado 
da interação entre as pessoas. Desde o nascimento, a criança está inserida 
num contexto social e através de seu relacionamento com adultos é iniciada 
no “jogo”. Aprende com ele a compreender, dominar e produzir situações dife-
rentes. Na visão de Brougère, o jogo é também lugar de inovação e exploração 
que conduz a sentimentos de coragem.

Considerado um espaço social, o jogo supõe regras. A criança está sem-
pre fazendo opções de escolha e tomando decisões no desenvolvimento do 
jogo. Neste sentido, a regra favorece o exercício, o faz de conta  e o imaginário; 
e, sem riscos de se frustrar, a criança pode inventar, criar e experimentar.

O jogo é “um meio de minimizar as consequências de seus 
próprios atos e, por conseguinte, aprender em uma situa-
ção que comporta menos riscos”. Mas é também um mundo 
aberto, incerto. Não se sabe de antemão o que se encontra-
rá; o jogo tem uma dimensão aleatória. Nele se encontra em 
operação o acaso ou a indeterminação oriundos da comple-

xidade das causas ativas. É um espaço pouco controlável 
do exterior. Toda restrição interna faz o jogo recomeçar, toda 
restrição externa corre o risco de destruí-lo.
O jogo não dá importância excessiva aos resultados: “A ativi-
dade lúdica se caracteriza por uma articulação muito frouxa 
entre o fim e os meios. Isso não quer dizer que as crianças 
não tendam a um objetivo quando jogam e que não execu-
tem certos meios para atingi-lo, mas é frequente que modi-
fiquem seus objetivos durante o percurso para se adaptar 
a novos meios ou vice-versa [...] Portanto, o jogo não é so-
mente um meio de exploração, mas também de invenção”.
(BROUGÈRE, 1998, p.192,193)

Atualmente, várias pesquisas apontam a necessidade de um projeto 
pedagógico completo, em que o jogo se apresente como um dos fatores 
importantes para a educação infantil, não o único. Sua utilização não exclui 
outros caminhos metodológicos. 

De qualquer forma, as concepções relativas ao jogo sempre poderão 
ser retomadas quando é preciso dar forma lúdica a certas aprendizagens, 
ou quando se quer tratar efetivamente do jogo.

Estas teorias fundamentam a relação entre jogo e educação e uma 
das hipóteses complementares desta pesquisa: que a atividade lúdica tem 
papel fundamental no processo de desenvolvimento e aprendizagem infan-
til; e neste sentido, o edifício escolar deverá considerar também o brincar 
como uma atividade importantíssima no processo de aprendizagem infantil, 
e deverá, portanto, apresentar soluções espaciais que contemplem essa 
necessidade, visto que o brincar se materializa em um tempo e um espaço 
determinados. 
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te3.3 BRINCADEIRAS E JOGOS INFANTIS

O brincar das crianças se desdobra em várias formas: o faz de conta, 
as brincadeiras tradicionais, os jogos educativos, os jogos de construção, os 
jogos com regras e os vídeogames. Não é intenção desta pesquisa discutir a 
fundo os tipos de brincadeiras e jogos, apenas ressaltar algumas modalidades 
presentes na educação infantil14. Kishimoto (2002) e Friedmann (1996) apre-
sentam algumas: 

Jogo educativo
Utilizado há bastante tempo na educação infantil, o jogo ou brinquedo 

educativo é entendido como recurso pedagógico prazeroso no processo de 
aprendizagem infantil. Materializa-se no quebra-cabeça, nos brinquedos de 
encaixe e em jogos e brincadeiras com objetivos voltados para o desenvolvi-
mento infantil, tais como: móbiles que aguçam a percepção visual, sonora ou 
motora; carrinhos com pinos de encaixe, utilizados para o desenvolvimento da 
coordenação motora; jogo de parlendas, para a expressão da linguagem; brin-
cadeiras com música, dança, expressão motora, gráfica e simbólica.

Ao assumir a função lúdica e educativa, o brinquedo educa-
tivo merece algumas considerações:
1. função lúdica: o brinquedo propicia diversão, prazer e até 
desprazer, quando escolhido voluntariamente; e
2. função educativa: o brinquedo ensina qualquer coisa que 
complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e 
sua apreensão do mundo. 
[...] A utilização do jogo potencializa a exploração e a cons-
trução do conhecimento, por contar com a motivação interna, 
típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta 

14 O projeto de escola que se propôe nesta pesquisa deverá contemplar espaços adequados 
para que estas brincadeiras e jogos se realizem.

de estímulos e a influência de parceiros bem como a siste-
matização de conceitos em outras situações que não jogos. 
Ao utilizar de modo metafórico a forma lúdica (objeto suporte 
de brincadeira) para estimular a construção do conhecimen-
to, o brinquedo educativo conquistou espaço definitivo na 
educação infantil. (KISHIMOTO, 2002, p. 37,38).

Brincadeiras tradicionais infantis
Consideradas como parte da cultura popular, e ligadas ao folclore, as 

brincadeiras tradicionais infantis assumem características de anonimato, tra-
dição, oralidade, conservação, mudança e universalidade. Brincadeiras como 
amarelinha, pião, empinar pipas e jogar pedrinhas são ao mesmo tempo tradi-
cionais e universais, transmitidas de geração em geração. Muitas delas preser-
vam sua estrutura original, outras se modificam com o tempo e a cultura onde 
estão inseridas. 

A importância de tais brincadeiras na educação infantil, se justifica pelo 
poder da expressão oral. Enquanto manifestação de experiências da cultura 
popular transmitidas espontaneamente, elas têm a função de perpetuar a cul-
tura infantil e de permitir às crianças o prazer de brincar e se relacionar,  garan-
tindo assim a presença do lúdico. 

Faz de conta  
Na brincadeira do faz de conta  ocorre a intercessão entre brincar e 

simular. Conhecida como jogo simbólico, representação de papéis ou brin-
cadeira sóciodramática, deixa clara a presença da situação imaginária. Se-
gundo Piaget (1975a), começa com o aparecimento da linguagem e atinge o 
apogeu quando a criança tem 4 anos de idade.

O faz de conta  permite que a criança entre no mundo imaginário e 
aprenda a expressar regras implícitas que se materializam nos temas das 
brincadeiras.
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teO conteúdo do imaginário provém de experiências individuais adquiridas 
pelas crianças em diversos contextos: social, familiar e  escolar. 

Kishimoto (2002, p.39-40) afirma que: 

A importância dessa modalidade de brincadeira justifica-
se pela aquisição do símbolo. É alterando o significado de 
objetos, de situações, é criando novos significados que se 
desenvolve a função simbólica, o elemento que garante a 
racionalidade ao ser humano. Ao brincar de faz de conta  a 
criança está aprendendo a criar símbolos. 

Jogos de construção
Os jogos de construção, conhecidos como “tijolinhos” de Froebel, 

possibilitam o enriquecimento da experiência sensorial, estimulam a cria-
tividade e desenvolvem as habilidades da criança. Quando brinca, além 
de manipular objetos, a criança constrói casas, móveis e objetos que são 
cenários para as brincadeiras simbólicas. As construções mantém, dessa 
forma, relação com o faz de conta , aumentando assim a complexidade da 
brincadeira, conforme o desenvolvimento da criança. 

Jogos de regras
A regra supõe relações sociais. A violação das regras é uma falta e pode 

acabar com o jogo. Existem diversos tipos de jogos que tem, na regra, o ele-
mento novo que resulta da organização coletiva das atividades lúdicas.

Nas crianças, estes tipos de jogos começam por volta dos 4 anos de 
idade, e no adulto subsistem toda a vida, por se apresentarem como atividade 
lúdica do ser socializado.

Como afirma Friedmann (1996), por meio dos jogos de regras, a crian-
ça desenvolve os aspectos sociais, morais, cognitivos, políticos e emocionais. 
Estes jogos  constituem também uma forma de cooperação utilizada para ela-
borar regras.

3.4 LINGUAGEM VISUAL LÚDICA

As teorias apresentadas nos capítulos anteriores fundamentam a ideia 
de que o espaço, devidamente planejado e perceptível, enriquece a experiên-
cia humana e que as atividades lúdicas são essenciais para o desenvolvimento 
infantil. Mazzilli (2003), ao verificar a importância dessas questões, aprofunda 
a discussão e direciona o assunto para a evidência de linguagens específicas 
referentes aos espaços infantis.

Considerando alguns aspectos da cultura lúdica apontada por Brougère,  
a autora sugere a existência, ainda que em potencial, de uma cultura visual 
lúdica, e que, delimitada nas áreas do design e da arquitetura, é possível iden-
tificar uma linguagem visual lúdica dos ambientes infantis. 

Segundo Mazzilli (2003), a linguagem visual é um dos instrumentos básicos 
na área de representação da arquitetura, e como linguagem, é instrumento de 
comunicação. Composta por um conjunto de elementos visuais pode formar men-
sagens em diversos níveis de complexidade.

No caso da linguagem visual lúdica, a autora considera-a como um meio 
essencial de produção de mensagens relativas ao espaço da criança tanto nos 
processos de criação como na execução e utilização desses espaços.

Segundo ela, novas significações visuais do objeto, espaço e ambiente 
poderão surgir com a interação da cultura visual do profissional e da criança. 

Tendo com referência trabalhos de diversos autores (Arnheim, 1986, 
1988; Klee, 1970; Kandinsky, 1997; Dondis,1977; João Gomes Filho, 2000; 
Munari, 2001, 1998, 1993; Ostrower,1983), a pesquisadora verifica, antes 
de propor elementos dessa cultura visual lúdica, que a linguagem visual é 
elaborada a partir de informações perceptivas do espaço que podem ser in-
terpretadas em diferentes níveis, os quais estão sempre interligados:

1. Sintaxe visual: os elementos do espaço e da forma e suas relações 
se apresentam do ponto de vista físico-estrutural – ponto, linha, su-
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teperfície, volume, luz, cor, textura (visual e tática), direção, estrutura, 
módulo, escala, dimensão, movimento.

2. Psicologia da forma: ilusões de ótica, ritmo, tensão equilíbrio, clare-
za, desordem, harmonia, movimento, dados por proximidade, seme-
lhança, continuidade, segregação, contrastes, contraste figura-fundo, 
cheio e vazio, horizontal e vertical, numa organização de um campo 
visual.

3. Perceptivo sinestésico: sensações de todos os sentidos se associam 
e produzem respostas visuais como, por exemplo, alguns cheiros 
que podem ser traduzidos por cores ou ritmos musicais que se trans-
formam em signos visuais.

A inter-relação entre estes elementos associados ao valor de 
dinamismo do movimento visual, como exposto por Ostrower 
(1983), confere conteúdo expressivo à manifestação visual, 
tendo duas dimensões principais: espaço (tensões espaciais 
dadas pelos contrastes) e tempo (sequências rítmicas, dadas 
pelas semelhanças). Considerando o homem em sua totali-
dade, outros valores como a intuição, a memória, a emoção, 
o sentimento, a cultura, associam-se às experiências visu-
ais e compõem a qualidade expressiva da linguagem visual. 
(MAZZILLI, 2003, p. 153).

Para chegar aos elementos da linguagem visual lúdica, a autora visita 
diferentes espaços: escolas infantis, brinquedotecas, hospitais, parques temá-
ticos, etc., onde é considerada uma visão abrangente do contexto, envolvendo  
entorno,  local, espaços, edificação, usos e hábitos. A partir daí, ela propõe al-
gumas categorias para análise da questão ambiental relacionada aos espaços 
infantis. São elas:

 
1. Afetiva – adjetivos e qualidades do espaço como surpre-

sa, tristeza, alegria, mistério.

2. Funcional/Atividades – as ações do brincar: motriciais 
(pular, correr, escorregar); faz de conta  (fantasiar, ima-
ginar); construção (empilhar, montar estruturas com pe-
ças); e regras (jogar amarelinha, por exemplo); progra-
ma de atividades.

3. Perceptiva/Espaço visual – incluindo informações sobre 
a estrutura espacial (situação, modulação, equipamen-
tos) os elementos de sintaxe visual, de materiais e repre-
sentação (figuração, símbolos, tema).

Para o caso de ambientes educativos, além das categorias 
mencionadas, outras especificidades do contexto devem ser 
observadas:
• o projeto pedagógico: conceitos e valores
• o programa funcional da escola
• o brincar nos diferentes ambientes: espaços internos 

(sala de atividades, brinquedoteca, ateliê de artes, etc.); 
espaços externos: playground, pátios, quadras esporti-
vas

• a relação criança/adulto. (MAZZILLI, 2003, p. 155, 156).

Verificadas essas questões, Mazzilli (2003) busca associações visuais 
que identificam os espaços e chega às características visuais lúdicas, avalia-
das segundo:

Estrutura ambiental – espaço/ambiente lúdico
• integração ou contraponto com o entorno 
• mudança de pontos de vista (deslocamentos, relações 

de espaço e tempo) 
• componentes funcionais do espaço (superfícies e dese-

nhos de piso que demarcam áreas de brincar, mobiliário, 
brinquedos, etc.) 

Elementos da linguagem visual lúdica 
• temas (representações figurativos ou abstratos: bichos, 

personagens fantásticos, etc.)
• linha: tomada como elemento expressivo (movimentada, 



64       65

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

O
 e

sp
aç

o,
 o

 lú
di

co
 e

 a
 re

la
çã

o 
cr

ia
nç

a-
am

bi
en

tetorcida, tramas, variações de espessura)
• formas orgânicas
• cor: contrastes de matizes, complementares, jogos de 

cor, expressando alegria, divertimento, surpresa; con-
trastes de luz e sombra, expressando mistério, drama-
ticidade

• texturas gráficas: visuais e táteis
• ritmo e movimento
• variações de escala
• distorção proporção
• materiais variados  (MAZZILLI, 2003, p. 156,157).

Na análise desses ambientes, Mazzilli (2003) também considera as 
características da complexidade apontadas por Rapoport, tais como: po-
lissensorialidade, simbolismo, variedade de elementos, contrastes, infor-
mação e multiplicidade de significados; e da legibilidade: singularidade, 
simplicidade de forma, continuidade, predominância, clareza de ligação, 
diferenciação direcional, alcance visual, consciência do movimento, séries 
temporais, nomes e significados, mencionadas por Lynch.

A pesquisadora constata que os elementos do espaço estimulam sen-
sações diversificadas nas crianças e conclui que sensações como: surpresa, 
mistério, aventura, desafio, medo ou prazer são consequência da exploração 
desses elementos, e ainda, que as crianças têm sua percepção sensorial esti-
mulada enquanto brincam e interagem com os elementos do espaço.

A pesquisa de Mazzilli (2003) foi fundamental para este trabalho. A partir 
de seus estudos foi possível ampliar os horizontes e avançar na pesquisa em 
direção ao desenvolvimento do projeto arquitetônico da escola proposta.

3.5 COR

Segundo Mazzilli (2003), a cor é um dos elementos da linguagem visual 
que mais se destacam nos ambientes infantis. Sua presença confere alegria e 
funciona como um identificador da dimensão lúdica do espaço. É importante, 
portanto verificar aspectos perceptivos e culturais referentes à sua utilização. 

Como referência universal de seleção, comunicação e identificação de 
cores, Tornquist (2008), em seu livro Color y luz: teoria y práctica refere-se ao 
sistema de Munsell, entre outros. Este sistema estrutura-se nos três atributos da 
cor: matiz ou tom – indica a qualidade que dá nome à cor (amarelo, verde, azul, 
etc.); valor ou claridade – indica a maior ou menor quantidade de luz refletida por 
uma cor: o branco reflete teoricamente 100% de luz incidente, o preto 0%, entre 
estes extremos se desenvolve o eixo dos cinzas, no meio deste eixo se encontra 
o cinza de claridade 50%; e croma - representa a extensão da pureza da cor, 
considerado o tom com respeito ao cinza de claridade correspondente ou seja, 
indica a distância de uma cor ao cinza neutro com a mesma claridade.

Segundo Torniquist (2008), a cor tem sido definida como uma caracterís-
tica da percepção visual (psicossensorial). Como tal, é de natureza subjetiva. 
Representa aquela característica da percepção visual que permite ao observa-
dor distinguir as diferenças entre duas zonas do campo visual, independente-
mente das diferenças decorrentes de variações de forma, dimensão, estrutura 
superficial e posição no espaço. Sua percepção não é absoluta e está vincu-
lada a fenômenos de ordem psicológica, fisiológica e cultural, podendo ser 
influenciada também pelo ambiente.

Alguns termos utilizados no estudo das cores são parecidos, mas têm 
definições distintas que devem ser esclarecidas:

• Estímulo de cor: energia radiante, fisicamente definida, que penetra 
no olho e provoca a sensação de cor.

• Sensação de cor: impressão subjetiva que resulta da estimulação do 

Figura 3 – Sistema de Munsell: 
esquema de cores (matizes) e estrutu-

ra do sistema
Fonte: Jorrit Tornquist (2008)
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teolho mediante a luz, precede a percepção da cor.
• Percepção de cor: sensação subjetiva de cor elaborada mediante in-

terpretação mental do estímulo objetivo. 

Verificadas essas diferenças, apresenta-se a seguir um esquema de es-
tímulos cromáticos elaborado por Tornquist (2008), estímulos estes relaciona-
dos à percepção das cores15:

Tabela 1 – Esquema de estímulos cromáticos 

15 É importante lembrar que os significados das cores estão sempre relacionados com aspec-
tos culturais.

Mazzilli (2003) observa que a percepção das cores se dá por relações 
umas com as outras e, quando aplicadas no espaço, as cores estão sujeitas a 
variações em decorrência de fatores como: tempo, luz, ciclos climáticos, ma-
teriais, etc., que modificam a percepção e alteram as relações de contraste.

Estudos indicam a influência da cor em sensações espa-
ciais, como proximidade ou afastamento, causada por tons 
quentes e frios, interferindo na perspectiva e na distribuição 
de objetos no ambiente. Algumas cores, como o vermelho 
e o amarelo, parecem mais próximas e tendem a vir para 
o primeiro plano; enquanto outras, como o verde e o azul, 
tendem a retrair para o plano de fundo. Na possibilidade de 
composição de cores em ambientes, a partir de sensações 
e significados, observou-se a propriedade enfática da cor – 
geralmente as mais puras e mais saturadas – contrapostas a 
outras que definem o plano de fundo, no qual cores enfáticas 
se sobrepõem. Há ainda cores leves (tonalidades pálidas); 
cores pesadas (tons escuros); cores etéreas (os tons pastéis 
e a cor da luz); cores materiais (geralmente muito satura-
das e cores escuras); cores quentes (da terra e do sol: beje, 
areia, amarelo, laranja, e vermelho) e cores frias (do mar e 
do céu: azuis e verdes).
Em outro aspecto, as cores podem pertencer à natureza do 
objeto (madeira, concreto), como ser superpostas (pintura, 
por exemplo), assumindo significados distintos. O resulta-
do de uma pintura pode transmitir a sensação de felicidade 
(como um tipo de manipulação alquímica que muda a face 
de um objeto), mas também tende a dar aos objetos a sen-
sação de artificialidade, um efeito que, algumas vezes, pode 
ser desagradável. (MAZZILLI, 2003, p. 80).

Em seu trabalho, a pesquisadora menciona estudos que demonstram 
uma identificação natural das crianças com a cor. Ela afirma que geralmente 
existe uma tendência em se relacionar cores primárias e saturadas ao gosto 
das crianças, mas algumas pesquisas da psicologia demonstram uma prefe-

associação caráter significado efeito efeito obtido característica significado histórico

branco limpeza, paz, neve, 
claridade puro, claro, sem orientação clareza, franqueza, limpeza superexcitante, desvin-

culante liberação, franqueza desenfreado, solto paz divina, castidade 
nupcial, fúnebre

cinza indiferença neutro, sem tensões, indi-
ferente indiferença redutor anulação dos estímulos concentração cor da mística, enigmático

preto noite, morte, violência, 
negativo  escuro, fechado, sério fechado, negação aumento, inibe, reprime apagamento, fechamento inibição, defesa, 

depressão
absolutismo, seriedade 
mortal, violência 

vermelho fogo, eros calor, sangue, 
amor

sensual, ardente, excitado, 
seco, pesado

força vital, sensualidade, 
energia livre

excitante, quente, 
vivificante tumulto, excitação, impulso carga afetiva, 

excitação
fogo, revolução, guerra, 
amor sensual

laranja fertilidade, ocaso, brasas brando, festivo-alegre, terno, 
quente, brilhante

prazer, gozo, alegria, alívio, 
brilho absoluto

estimulante, excitante, 
alivia, dispersa

gozo, alegria, alívio, distensão, 
dispersão seco cor de festa, amor

amarelo luz solar alegre, livre, volátil, ligeiro, 
solar, aromático

ligeireza, magnificência, 
superexcitação 

liberador, estimulante, 
evapora

generosidade, dissipação, separa-
ção, ligeireza

amarelo quente: sabedo-
ria, amor; amarelo frio: 
ciúmes, vergonha

verde-amarelo germinar terno, alegre, relaxado, 
acolhedor espera, franqueza, abertura incitante, indiferente, 

suavizante
apazigua, segurança, abre os 
estímulos contato, umidade crescimento, juventude

verde frescura, umidade, 
natureza satisfeito, sensível, tranquilo satisfação, tranquilidade, 

estímulo calmante, abstrai segurança, extingue os estímulos, 
recolhimento

relaxamento, 
contato esperança, vínculo

azul-verde gelo, água, céu, frio, 
lustre

desejo de pureza , chamada 
ao interior, construtivo devoção, seriedade calma, paz

contemplação, recolhimento, 
saída, ausência, amplificação do 
ruído

frieza, profundi-
dade cor do romantismo

azul água, céu, limpidez, noite
melancólico,   brando, pro-
fundo, pomposo, silencioso, 
refrescante, sem limites 

digno, real, orgulhoso, 
faustoso, dominante

moderação dos estímu-
los, persistência

aprofundamento, dedicação, equi-
líbrio dos estímulos, reserva, cor 
das faculdades que equilibram

desligamento transcendência irreal

violeta sombra, trevas, frieza digno, real, orgulhoso, fausto-
so, dominante insatisfeito indecisão

melancolia, agitação interior sem 
vivacidade,  desligamento de 
estímulos

depressão cor quaresmal da igreja 
católica

púrpura potência, dignidade terno, brando, gentil, sensual, 
quente

potência, realeza, autorida-
de, seriedade, dignidade satisfação, supremacia fortificação, realização maduro, equilíbrio, 

justiça
poder divino, justiça, 
potência suprema

vermelho-
púrpura

pele, corpo, amor,
proteção

ternura, calor, proteção 
íntima protege, acalma referência a si mesmo, recolhi-

mento íntimo
recolhimento, 
íntimo, ternura
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terência das crianças por uma escala de cores que varia do vermelho, laranja, 
amarelo, cores puras, ao cinza púrpura, cores escuras. Mazzilli (2003), cita 
pesquisas de Ceppi e Zini16  que indicam uma preferência mais variada, uma 
gama mais ampla de cores.

Em citação indireta desses autores, Mazzilli (2003) faz algumas ponde-
rações a respeito das cores para ambientes escolares:

[...] um espaço de estar, por exemplo, não deve ser monocro-
mático, mesmo que perfeitamente equilibrado em todas as 
suas tonalidades. O espaço policromático permite que cada 
usuário possa sintonizar a sua preferência de cor. Ponderam, 
no caso da policromia, que as cores não devem ser muito sa-
turadas devido ao efeito causado pelo contraste simultâneo. 
As cores complementares tendem a acentuar uma à outra, 
quando colocadas lado a lado. Em escolas, argumentam que 
as próprias crianças, suas roupas, seus objetos causam uma 
presença cromática significativa e que o ambiente não de-
veria ser saturado com cromaticidades auto-suficientes sem 
serem consideradas as pessoas e os objetos que ocupam 
o espaço. Sugerem que os pisos devem oferecer uma base 
neutra, sem decorações desnecessárias; os tetos, usados 
para controle da luz; as paredes, cromaticamente “amigá-
veis”, com cores que sirvam como pano de fundo para as 
imagens que serão sobrepostas: comunicação, documen-
tação, produtos e objetos. As molduras de portas e janelas 
também devem conservar estas características de “pano de 
fundo”. A mobília básica (prateleiras, armários, etc.) pode ser 
caracterizada por cores mais proeminentes, preferivelmente 
de baixa saturação, para dar um tom cromaticamente for-
te, mas não exaustivo, o qual é então completado pelo uso. 
(MAZZILLI, 2003, p. 81)

Ainda citando Ceppi e Zini, Mazzilli (2003) lembra que a imagem simpli-

16 CEPPI, Giulio; ZINI, Michelle. Children, spaces, relations: metaproject for environment for yong chil-
dren. Reggio Children; Domus cademy Resarch Center.

ficada da criança conduz a combinações cromáticas pobres: a utilização de 
cores primárias muito saturadas ou, a utilização de cores muito suaves. Por 
outro lado, a imagem mais complexa da criança sugere um esquema de cores 
mais amplo, rico e variado, passível de cobrir todas as variações de identidade 
de cor. É necessário, entretanto, evitar “cacofonia”, a não legibilidade pelo ex-
cesso ou desarmonia cromática.

Para esses autores, o efeito da cor no ambiente escolar deve ser harmo-
nioso e resultar numa gama de meios tons balanceados, mas ainda com vários 
“aromas” cromáticos. O objetivo é estimular o processo de conhecimento e 
identidade do lugar, proporcionando aos usuários (crianças e adultos) varie-
dade e complexidade cromática suficiente e uma percepção rica e global do 
ambiente.

Tornquist (2008) também faz algumas reflexões sobre a utilização das 
cores e da luz em ambientes escolares.

Para ele, a cor nas escolas não tem apenas função decorativa, mas 
ajuda a regular o comportamento dos alunos, favorecendo a orientação e fa-
cilitando a identificação do ambiente. Sua utilização está relacionada à idade 
dos alunos: cores quentes e acolhedoras com luz quente para os pré-esco-
lares e cores de baixa saturação e luzes incolores à medida que as crianças 
crescem e aumenta a exigência de concentração. Nos ambientes de recreio 
e brincadeiras, as cores extrovertidas ajudam a expor as emoções das crian-
ças e podem aliviar a tensão; a luz deverá ser utilizada de maneira a criar 
zonas luminosas diferenciadas.

Saídas, vestíbulos, corredores e passagens poderão ter paredes pin-
tadas com cores distintas, para parecerem mais amplos e excitantes e ao 
mesmo tempo favorecer o sentido de orientação. A iluminação, como nos am-
bientes de recreio, não deverá ser monótona, mas deverá apresentar zonas 
de diversas luminosidades, para criar microclimas memorizáveis.

Nas salas de aula, poderão ser obtidos efeitos luminosos especiais com 
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te 4. A RELAÇÃO CRIANÇA AMBIENTE 

Assim como a atividade lúdica (o jogo) é importante para o desenvolvi-
mento infantil, o espaço também é lugar de desenvolvimento e aprendizagem 
para as crianças.

Integrado às primeiras sensações do ser humano, o espaço 
é o elemento material através do qual a criança experimenta 
o calor, o frio, a luz, a cor, o som, e, em certa medida, a segu-
rança que nele se sente [...] para a criança existe o espaço-
alegria, o espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-misté-
rio, o espaço-descoberta, enfim os espaços da liberdade ou 
da opressão. (LIMA, 1989, p.13,30) 

Além de suporte físico a partir do qual a criança recebe todo tipo de in-
formação (tátil, visual, térmica, auditiva e ou olfativa/gustativa) o ambiente está 
sempre presente em suas experiências, e estas, envolvem sofisticados tipos 
de interação com o espaço.

Para a compreensão de como se dá o desenvolvimento cognitivo infantil, 
é necessário considerar três interpretações distintas, que correspondem às 
três principais correntes do pensamento psicológico e educacional. Cada uma 
delas sugere diferentes formas de tratar a criança.

A primeira enfatiza o meio; o ambiente é considerado como o elemento 
responsável pelo desenvolvimento. De acordo com esta interpretação, todo 
conhecimento consiste em aquisições que partem de fora, e, neste caso, a 
instrução direta transmitida pelo professor assume o papel principal, a criança 
seria apenas uma receptora desses conhecimentos.

A segunda considera a inteligência da criança pré-formada, reduzindo 
ao mínimo a influência do meio. A experiência ou o meio só são importantes 
na medida em que afetam o desenvolvimento. Segundo esta interpretação, a 

a utilização das cores, sempre de acordo com as texturas dos materiais exis-
tentes no ambiente e com o tipo de janelas e portas. Contudo, se for necessá-
rio um destaque especial em determinada cor, esta deverá ser uma cor pouco 
saturada.
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teinteligência é inata, e portanto, sem possibilidade de ser modificada ao longo 
das interações, cabendo à educação e ao ambiente escolar, deixar que o 
desenvolvimento cognitivo simplesmente aflore.

A terceira interpretação, na qual esta pesquisa se fundamenta, está ba-
seada nos pressupostos teóricos de construção do conhecimento elaborados 
por Jean Piaget (1975a) – o conhecimento é construído durante as interações 
do sujeito com o mundo.

Para Piaget, cada criança aprende por meio de suas ações e ela mesma 
vai construindo seu conhecimento a partir das interações com o meio. Essa 
construção começa desde o nascimento, a partir de informações transmitidas 
pelo ambiente, e se configura como um processo sequencial e integrativo.

Este processo é dividido por Piaget em quatro grandes períodos: sen-
sório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais.17 
Cada período apresenta características específicas que expressam uma 
etapa do desenvolvimento  que, reconstrói as construções do período ante-
rior, integrando-as  a novas formas de conhecimento, ao mesmo tempo que 
abre possibilidades para o aparecimento do próximo.

Assim, a cognição se desenvolve através de um processo de sucessivas 
mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas. Novos níveis 
de conhecimento vão sendo indefinidamente construídos a partir das intera-
ções da criança com o meio e também das relações que se estabelecem nele. 

Desta forma, verifica-se que a inteligência da criança pode ser afetada 
pela interação com o espaço, especialmente nos primeiros anos de vida. Essa 
experiência espacial deverá influenciar o processo de aprendizagem e desen-
volvimento infantil, tanto no aspecto físico como sócioemocional e intelectual. 

Para esta pesquisa, essa interação será positiva quando consolidada em 
espaços favoráveis e estimulantes, que possibilitem à criança o desenvolvi-

17 Ver anexos  A e B, desta pesquisa.

mento de seus conceitos e ideias, sejam individuais ou coletivos. 
Nos últimos anos, o relacionamento criança-ambiente tem sido tema de 

pesquisadores (Lima, 1995; Kishimoto, 2002; Waragaya, 2000; Castro, 2000; 
Mazzilli, 2003; Elali, 2002; Fedrizzi, 2002) em diversas áreas, da psicologia 
à sociologia, da arquitetura ao planejamento urbano. Essas pesquisas reco-
nhecem a importância de se estabelecer uma relação positiva entre o projeto 
arquitetônico e a proposta pedagógica da escola, que favoreça a criação de 
espaços propícios para o desenvolvimento infantil e que sejam capazes de es-
timular e criar condições afetivas que permitam a identificação da criança com 
o ambiente escolar. Tais estudos fornecem também dados importantes para o 
planejamento de espaços lúdicos para crianças, assim como para a organiza-
ção de espaços urbanos. 

Em Arquitetura e Educação, Lima (1995) afirma que: 

Na experiência humana, o espaço nunca é vazio. Ele é sem-
pre o lugar repleto de significados, lembranças, objetos e 
pessoas, que atravessam o campo de nossa memória e dos 
nossos sentimentos, desperta tristezas e alegrias, prazeres 
e dores, tranquilidade e angústias. 
Para qualquer ser vivo, o espaço é vital, não apenas para a 
sobrevivência, mas, sobretudo para o seu desenvolvimento. 
Para o ser humano, o espaço, além de ser um elemento po-
tencialmente mensurável, é o lugar de reconhecimento de si e 
dos outros, porque é no espaço que ele se movimenta, realiza 
atividades, estabelece relações sociais. (LIMA, 1995, p.187)

Para as crianças o espaço é fundamental, pois nele, e através dele, é 
possível a realização de diversos tipos de brincadeiras, tão importantes para o 
desenvolvimento infantil. Diz a autora:

É no brincar das crianças que o espaço adquire uma dimen-
são essencial: não há possibilidade alguma de brincar sem 
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teque haja disponibilidade de um espaço e de um tempo ade-
quados, ambos, ao tipo de movimento e atividade que uma 
determinada brincadeira exige. [...] Qualquer que seja o povo 
ou a época que examinemos, brincadeiras básicas se tornam 
universais, o que se explica pelas demandas básicas de to-
das as crianças, referentes à imitação, movimento-equilíbrio, 
aventura e desejo de compartilhar com outras crianças as 
suas emoções e prazeres. A criança imita, simula, inventa, 
joga o tempo todo, multiplica e enriquece sua experiência 
através da brincadeira e da observação. (LIMA, 1995, p. 187)

Lima (1995) lembra que vários brinquedos e brincadeiras são universais 
e válidos para diferentes épocas. De uma cultura para outra, bonecas, cavalos-
de-pau, bolas e pipas continuam existindo e possibilitando o relacionamento e 
o fortalecimento de laços de amizade entre as pessoas. Segundo a autora, es-
paço, tempo, objeto e companhia são quatro variáveis com as quais o brincar 
se completa, não somente entre as crianças, mas também entre os adultos. 
Não é simplesmente uma questão de ocupar um espaço, mas uma questão de 
como se relacionar com os outros num determinado espaço. A brincadeira pos-
sibilita ampliar o relacionamento entre crianças e crianças, crianças e adultos 
e entre adultos e adultos. 

Lima (1995) enfatiza a importância que se deve dar aos espaços, equipa-
mentos, objetos e mobiliário destinados ao brincar das crianças,  em especial 
ao espaço das escolas, que organizados especificamente para as crianças, 
poderiam oferecer soluções adequadas às suas necessidades. Ela observa 
que, assim como as bibliotecas são muito importantes, as brinquedotecas 
também deveriam receber a mesma atenção, e os espaços escolares, livres, 
abertos ou fechados, poderiam ser projetados e preparados de tal forma que 
estimulassem a imaginação das crianças.

A autora lembra que a maioria das áreas públicas, especialmente nas 
grandes cidades, não podem mais ser utilizadas pelas crianças, porque elas 

pertencem aos carros e são inseguras, e que, neste sentido, é necessário 
fazer do espaço escolar um lugar para brincar, crescer e se desenvolver. Um 
espaço que possibilite o aprendizado, uma vez  que este não se consolida 
apenas no discurso acadêmico, mas também nas experiências do cotidiano, 
e especialmente no caso das crianças, no processo do brincar. 

Em sua pesquisa, Kishimoto (2002) faz considerações acerca de ques-
tões relacionadas com o espaço escolar e a proposta pedagógica. Enfatiza a 
necessidade de se conhecer bem os usuários da escola, quem são, a faixa 
etária deles, como se desenvolvem e aprendem, como será a interação en-
tre adultos e crianças em cada faixa etária, e a importância de se verificar as 
condicionantes culturais, ambientais e pedagógicas para a elaboração do pro-
jeto espacial da escola. A autora considera o espaço que possibilita autonomia 
à criança e o livre brincar como fatores que auxiliam o desenvolvimento e a 
aprendizagem infantil.

Na área da psicologia, em especial da psicologia ambiental, vários tra-
balhos se mostram relevantes. Estudos tentam constatar hipóteses que rela-
cionam certas variáveis espaciais com o comportamento e sociabilidade da 
criança, por meio de experimentação baseada em pressupostos teóricos da 
literatura na área.

Entendendo que a dimensão ambiental no desenvolvimento humano é 
fundamental, Elali (2002), fundamentada em vários autores (Sommer,1973; 
Hall,1971; Tuan,1983; Pol, 1992; Laufer e Wolfe,1976,1977; Stokols,1977; Ca-
pra,1997), chama a atenção para a relevância de conceitos como: espaço-
pessoal, distâncias inter-pessoais, territorialidade, aglomeração, privacidade, 
lugar, adaptação e apropriação, que esclarecem as relações que envolvem a 
pessoa com o ambiente.

1. Espaço-pessoal: segundo Sommer (1973) espaço-pessoal é uma 
zona de limites invisíveis ao redor do corpo de uma pessoa, delimita-
dos por ela e pelos que dela se aproximam. Este espaço-pessoal é 
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teregulado pelo próprio indivíduo, que autoriza ou não a aproximação 
de outros.

2. Distâncias inter-pessoais: definidas por Hall (1977) como íntima, pes-
soal, social e pública, estas distâncias estudadas pela proxêmica18, 
representam faixas  de afastamento crescente entre as pessoas em 
função do contexto onde estão inseridas. Cada uma delas apresenta 
duas possibilidades de variação: próxima e afastada.

3. Territorialidade: envolve delimitação, marcação e defesa de uma área 
(individual ou coletiva). Para o ser humano, está relacionada a fato-
res como tempo de ocupação do local, sentimento associado a ele, 
propriedade e uso.

4. Lugar: segundo estudos de Tuan (1983), espaço seria um local não 
diferenciado que poderia se transformar em lugar, quando passa a 
ser conhecido e dotado de valor pelas pessoas. Essa noção de lugar 
pode ser individual ou coletiva, assumir significados diferentes e rela-
tivos variando em função do referencial.

5. Apropriação: próxima do conceito de lugar, a noção de apropria-
ção está diretamente ligada à noção de territorialidade. Tuan 
(1983) refere-se à ideia  de topofilia, como sendo as relações de 
afinidade do indivíduo com o ambiente; se as relações forem po-
sitivas, a apropriação reflete-se em atitudes de respeito para com 
o ambiente, se forem negativas, a apropriação reflete-se de forma 
agressiva (grafitagem, invasões, descuido).

6. Privacidade: a privacidade configura-se como confronto entre forças 
de aproximação e afastamento inter-pessoais e busca o equilíbrio en-
tre o isolamento e a socialização.  Elali (2002) menciona Laufer e Wol-
fe (1976, 1977) que definem a privacidade a partir de três dimensões:

18  Neologismo criado por Hall (1977) para designar o estudo das distâncias inter-pessoais.

• pessoal (relação “eu-comigo-mesmo”);
• interpessoal (refere-se à existência de outras pessoas e 

à possibilidade de relacionar-se com elas);
• ambiental (ambiente modifica as percepções individuais 

e delimita parte das opções comportamentais disponí-
veis), que é fruto da interação entre o contexto cultural, 
o estágio do ciclo-vital vivenciado e os aspectos sócio-
físicos. (ELALI, 2002, p. 32).

7. Aglomeração: ligado ao conceito de privacidade, refere-se  à situa-
ções em que o espaço disponível parece ser menor do que o indi-
víduo desejaria. Difere de densidade física, pois a aglomeração é 
subjetiva e individual, enquanto a densidade física é uma condição 
física de limitação de espaço. Desta forma, ainda que o espaço seja 
grande, uma pessoa poderá sentir-se aglomerada ou, estando no 
meio de uma multidão não se sentir incomodada.

8. Adaptação: para que o equilíbrio homem-ambiente seja mantido, o ser 
humano tende a modificar-se a si próprio, adaptando-se ao meio; ou, 
faz adaptações no ambiente, ajustando-se a ele.

Aprofundando-se na pesquisa das inter-relações criança-ambiente, Elali 
(2002) menciona os estudos de Prescott, 1987; Proshahnsky e Wolfe, 1974; 
Ittelson et al.,1974 e Weinstein e David, 1987  a respeito da qualidade de vida 
infantil, com base nos quais descreve as características dos lugares que aco-
lhem a criança. Tais lugares devem possibilitar que ela:

• desenvolva criatividade, variação, participação, explo-
ração e testagem, a fim de estimular a fantasia e a 
iniciativa;

• tenha contatos com objetos, lugares e possibilidades 
de ação, sem a constante intervenção e presença do 
adulto;
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te• se engaje ativamente no ambiente, aproveitando e de-
senvolvendo seu senso de natureza. 

[...] Para promovê-la, a definição de qualquer ambiente 
com o qual a criança tenha contato direto precisa ter como 
ponto de partida:
• promover as funções básicas do desenvolvimento infan-

til, como formação de identidade pessoal, promoção de 
atividades de interação social e privacidade, e encoraja-
mento às competências e aptidões individuais;

• reconhecer que o meio físico tem impacto tanto direto 
quanto simbólico sobre a criança, facilitando e/ou ini-
bindo comportamentos e, sobretudo, comunicando às 
mesmas as intenções e os valores dos adultos (que, 
na maioria das ocasiões, são as pessoas que o con-
trolam);

• possibilitar que as crianças participem no planejamen-
to e arranjo dos locais onde convivem;

• reconhecer que, em ambientes planejados para crianças 
também há usuários adultos, os quais precisam ter suas 
necessidades atendidas. (ELALI, 2002, p. 37,38).

Considerando esses conceitos e estudos, torna-se importante avaliar as 
relações entre a criança e o ambiente, no caso deste trabalho, especialmente 
o ambiente escolar, de forma a garantir que ela tenha a oportunidade de entrar 
em contato com locais ricos e variados, que possam proporcionar boas condi-
ções para o seu desenvolvimento. 

Sabe-se que, desde a mais tenra idade, a criança estabelece relações 
com o espaço que a circunda, seja rastejando, andando ou tocando objetos. 
Essa relação com o mundo externo e a convivência com outras pessoas irão 
pouco a pouco construindo seu conhecimento do espaço-ambiente. Neste 
sentido Mazzilli (2003) observa que:

[...] dos vários estudos feitos por pesquisadores e profissio-
nais que trabalham com o espaço da criança, três fatores 

destacam-se: o ambiente, o adulto, a criança – e as relações 
interativas de um sobre o outro. Daí, três escolas se extraem:
• a primeira é a que privilegia a relação sensorial entre 

a criança e o espaço. Esta tendência, proveniente das 
grandes correntes de ideias – de Comenius e Froebel, 
Montessori, depois Piaget e Kukelhaus – defende a 
ideia  de que a evolução da criança é diretamente o 
produto de suas aquisições sensoriais feitas através 
de seu ambiente espacial.

• a segunda corrente é aquela que enfatiza o corpo da 
criança e sua maneira de aquisição do esquema cor-
poral. Esta tendência tem como base os trabalhos de 
Wallon e Janine Lévy entre outros.

• a terceira corrente é aquela da psicanálise, que coloca 
antes o mundo    relacional e a descoberta de si e sua 
relação com os outros. Assim, os mestres desta corrente 
são Froid, Winnicott e F. Dolto.                            

Estas três correntes são complementares e compõem 
uma aproximação suficiente do espaço, como linguagem 
da criança, que participa tanto da sua evolução como do 
equilíbrio da sua personalidade, Assim o espaço é sen-
sorial, motor, lúdico, simbólico e relacional. A retirada de 
uma ou outra destas funções seria empobrecedor e pode-
ria até mesmo desequilibrar a manifestação da criança. 
(MAZZILLI, 2003, p. 63,64).

Esta autora salienta as características da estrutura do espaço escolar, 
definida por Forneiro19, como uma estrutura com quatro dimensões inter-
relacionadas: 

Dimensão física: refere-se ao espaço material, ou seja, o 
espaço físico (a escola, a sala de aula, etc.); suas condi-
ções estruturais (pisos, janelas, etc. e seus objetos); e os 
objetos (mobiliário, elementos decorativos, etc.).

19 FORNEIRO, Lina Iglesias. A organização dos espaços na educação infantil. P. 229 a 281, 
apud ZABALZA, 1998
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teDimensão funcional: relaciona-se com a forma de utiliza-
ção dos espaços (se utilizados autonomamente ou com a 
orientação do professor); com a sua polivalência (são as 
diferentes funções que um mesmo espaço pode assumir); 
e o tipo de atividade à qual se destinam.
Dimensão temporal: refere-se à organização do tempo, 
aos momentos em que serão utilizados os diferentes es-
paços (o tempo de brincar nos cantos, de comunicar-se 
com os outros, de contar histórias, etc.)
Dimensão relacional: são as diferentes relações que se 
estabelecem na sala de aula. Estas relações dizem res-
peito aos diferentes modos de ter acesso aos espaços (se 
livremente ou por ordem do professor), às normas, aos di-
ferentes agrupamentos possíveis. (MAZZILLI, 2003, p. 68)

Estas dimensões se inter-relacionam, e os elementos do ambiente são 
considerados conteúdos de aprendizagem em si mesmos. Sendo assim, o es-
paço, do ponto de vista da educação, é um elemento que educa e faz parte da 
variável pedagógica. 

O espaço na educação é constituído como uma estrutura de 
oportunidades. É uma condição externa que favorecerá ou 
dificultará o processo de crescimento pessoal e o desenvol-
vimento das atividades instrutivas. Será estimulante, ou pelo 
contrário, limitante, em função do nível de congruência em 
relação aos objetivos e dinâmica geral das atividades que 
forem colocadas em prática, ou em relação aos métodos 
educacionais e instrutivos que caracterizam o nosso estilo 
de trabalho. (ZABALZA , 1998 apud MAZZILLI, 2003: 68,69)

Tendo em vista que a criança experimenta uma primeira ruptura em sua 
rotina quando sai de casa para a escola, e que o espaço escolar deve ser 
um espaço que promova o processo de ensino-aprendizagem, é importante 

pensar para a pré-escola ambientes similares às casas e equipamentos que 
amenizam o sentimento de insegurança dos primeiros dias na instituição20; 
é importante também pensar ambientes que favoreçam a relação entre seus 
usuários.

Neste sentido, Bastianini, Chicco e Mela (2002), notaram a importância 
da ordenação do espaço físico no aumento das possibilidades de experiências 
e no desenvolvimento da personalidade da criança. Os autores acreditam que 
o sentimento de segurança, o sentimento de aventura  e o desejo de transfor-
mação do ambiente, estão diretamente relacionados com a estruturação do 
espaço físico, e consideram importantes para o favorecimento do sentimento 
de segurança, as seguintes características espaciais: 

• a constância da ordenação inicial para que as crianças recebam uma 
mensagem de reafirmação;

• a divisão do espaço em áreas diferentes, reconhecíveis pelas crian-
ças tanto por características visuais, como perceptivas e de motrici-
dade;

• a existência de áreas “cheias” (estruturadas com materiais) como 
também “vazias” (que possam ser preenchidas) no espaço em que a 
experiência ocorre.

Quanto ao sentimento de aventura, Bastianini, Chicco e Mela (2002) en-
fatizam a relação entre transformações espaciais específicas e a intensidade 
do comportamento exploratório. Para que esse relacionamento se manifeste, 
consideram indispensáveis as seguintes condições:

• existência de um espaço onde as crianças possam se mover livre-
mente, até mesmo sem a supervisão de um adulto;

• possibilidade de transformação ativa do ambiente, tornado-o apro-

20 Ver capítulo 5 desta pesquisa.
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tepriado, através de atividades não programadas que envolvam a 
construção/destruição e a definição de espaços pessoais e coletivos.

Os resultados da pesquisa de Bastianini, Chicco e Mela (2002) revelam:
• a necessidade de se planejar espaços criativos que possibilitem ati-

vidades educacionais e lúdicas para as crianças;
• que o relacionamento da criança com o espaço é de natureza ativa, 

e estimula a criança a se desenvolver e estar atenta à organização 
espacial em que se encontra;

• a importância de se planejar espaços distintos que atendam às ne-
cessidades de segurança e aventura da criança, possibilitando que, 
ela passe de um ao outro por meio de sequências complexas21.

 Castro (2000) também apresenta questões importantes acerca da in-
fluência do espaço arquitetônico dos edifícios educacionais no processo de 
ensino-aprendizagem de crianças na fase pré-escolar. Ela verifica que na edu-
cação infantil e no início do ensino fundamental o espaço apresenta usos mais 
variados, devido à importância atribuída às atividades motoras e ao desenvol-
vimento da percepção sensorial das crianças.

Para avaliar a importância do espaço na aprendizagem infantil, a autora 
reconhece que a influência psicológica do espaço na vida das pessoas é de 
ordem perceptual, sendo então necessário entender os mecanismos da percep-
ção para a configuração de ambientes satisfatórios22.

Castro (2000) fundamenta sua pesquisa nos estudos de Piaget sobre a 
percepção espacial da criança, especialmente em “A representação do espaço 
na criança”, quando Piaget faz uma análise comparativa da percepção do es-

21 Ver capítulo 17 (item 17.10) desta pesquisa.
22  Ver capítulo 6 desta pesquisa

paço pela criança paralelamente ao seu desenvolvimento cognitivo, afirma que 
o desenvolvimento segue uma sequência de estágios e relaciona a evolução 
da capacidade de aprendizado à percepção espacial.

Para entender o papel da arquitetura na educação, Castro (2000) tece 
considerações a respeito do conceito de aprendizagem. Segundo ela, a apren-
dizagem supera os limites da retenção de dados ou da obtenção de habilida-
des e atinge o campo comportamental, ou seja, ocorre aprendizagem quando 
o comportamento do indivíduo muda como resultado da experiência vivida.

A pesquisadora considera o consenso entre educadores com relação à 
importância do brincar na aprendizagem infantil, sendo desta forma toda coer-
ção realizada objetivando aprendizado de pouca utilidade pedagógica, pois os 
conteúdos são rapidamente esquecidos.  O que interessa não são os conteú-
dos em si, mas o desenvolvimento da capacidade de aprender.

Neste sentido, Castro (2000), fundamentada em Rogers23, considera o 
professor um agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem e a rela-
ção professor-aluno a base desse desenvolvimento.

Considerando a importância do professor nesse processo, a autora apre-
senta duas condições que facilitam o trabalho dele e, portanto, a aprendizagem 
das crianças:

1. o próprio corpo do professor, que, como um ator, utiliza-se da sedu-
ção para conseguir a atenção dos alunos, assumindo papéis diferen-
tes para cada classe ou ocasião e confirmando a reciprocidade da 
relação professor-aluno;

2. o espaço escolar; quanto maior a qualidade do espaço escolar, mais 
os professores serão sensíveis e amigáveis com as crianças.

23 Rogers, Carl R. – Liberdade de aprender em nossa década. Belo horizonte: Interlivros, 
1978.
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teDesse modo, para Castro (2000), o espaço escolar é considerado como 
um fator auxiliar do desenvolvimento da relação professor-aluno. 

Suas considerações sobre o espaço escolar não visam a uma análise 
quantitativa das características necessárias para que ocorra a aprendizagem. 
Quando fala de espaço escolar, fala da interação das pessoas com o entorno, 
do bem estar sentido em espaços bem projetados, do conforto psicológico e de 
sua influência no processo de ensino-aprendizagem.

Firmada em pesquisas da psicologia ambiental, ciência que estuda as 
interferências do ambiente no estado psicológico das pessoas, e o modo 
como estas reagem à ele, Castro (2000) verifica que dados referentes ao 
estado de conforto psicológico são difíceis de serem quantificados, mas 
as pesquisas confirmam que, quando este conforto é atingido, a produção 
das pessoas cresce, os conflitos entre elas diminuem e o espaço é então 
respeitado pelos seus usuários.

Segundo a autora, no processo de ensino-aprendizagem, pode-se ob-
servar o mesmo: o conforto psicológico pode ser verificado na melhoria do 
aproveitamento geral dos alunos e no aprendizado duradouro.

Castro (2000) conclui ser o espaço bem planejado um agente facilitador 
da aprendizagem, e mostra que é importante considerar alguns aspectos rele-
vantes no estudo do espaço escolar, tais como:

• características específicas de cada indivíduo, como sexo, idade, for-
mação cultural, personalidade, expectativas com relação ao ambien-
te, pré-disposição para aprendizado; 

• reação das pessoas inseridas num mesmo espaço, frente às interfe-
rências espaciais ocorridas durante uma experiência;

• aspectos sociais e culturais: diferentes povos têm maneiras diferen-
tes de interação e apropriação do espaço;

• fatores sócio-organizacionais, tais como o currículo da escola, a cor-
rente pedagógica, o número de alunos da escola e o local e entorno 

onde a mesma está situada.
Embasada em diversos autores (Gifford,1997; Bechtel, 1977; Lee, 

1977, Sommer, 1973; Stokols,1977), Castro (2000) indica também algumas 
variáveis espaciais e suas influências no conforto ambiental das escolas: 

1. Forma (tamanho e densidade da sala):
• a melhor forma é aquela que se adéqua ao método aplicado pelo 

professor;
• salas muito adensadas (alunos/m²) aumentam as reclamações sobre 

temperatura do ambiente, ventilação e barulho e diminuem a partici-
pação individual;

•  salas pouco adensadas não oferecem momentos de intimidade, ge-
rando sensação de insatisfação nos usuários; 

• para se atingir um adensamento ideal, o método pedagógico e a or-
ganização curricular devem ser observados; 

• não só o tamanho das salas de aula, mas também o tamanho da 
escola influi na aprendizagem, na sensação de bem estar e na 
satisfação dos alunos. Escolas menores apresentam melhor rendi-
mento dos alunos, pois estes se sentem pertencentes à comunida-
de escolar, tratados como indivíduos com características próprias;

• pesquisas mostraram que a agressividade em crianças da pré-
escola aumentava quando a densidade era igual ou menor que   
uma criança a cada 1,40m²24

• salas devem ter certa complexidade espacial: cantinhos, diferentes 
espaços e flexibilidade.

2. Equipamentos:
• espaços pouco ou mal equipados podem gerar sensação de an-

24 In Gifford – Smith, P. k. & Olly K. J. – (1980) The ecology of preschool behaviour – Cam-
bridge University Press.
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tegústia e ansiedade nas crianças;
• o mobiliário favorece a interação das crianças com o espaço, pois 

se apresenta mais próximo de sua escala e pode ser um bom ins-
trumento para o desenvolvimento de atividades lúdicas e brinca-
deiras de “faz de conta ”; 

• espaços mais amplos e livres de equipamentos permitem o desen-
volvimento de atividades motoras, como correr e saltar;

• a presença de equipamentos recreativos adequados pode diminuir 
a necessidade de espaços amplos, mas a inexistência deles pode 
ser proveitosa para intensificar a criatividade dos professores e 
alunos na realização de algumas tarefas;

• o formato e a disposição dos equipamentos na sala de aula in-
fluenciam as atitudes dos professores e alunos, podendo adquirir 
uma dimensão simbólica evidenciada por relações de autoritaris-
mo ou de intimidade, de relaxamento ou de tensão. Uma simples 
alteração na posição da mesa do professor pode aumentar a par-
ticipação e a compreensão dos alunos. 

A importância simbólica dos objetos adquire dimensões ain-
da maiores quando falamos de crianças pequenas, que ten-
dem a dar referência emocional a objetos, atribuindo-lhes 
qualidade de segurança, conforto e familiaridade. É por isso 
que às vezes vemos crianças agarradas ao seu cobertor, 
urso de pelúcia, travesseiro, ou algum outro objeto ao qual 
ela atribui determinados valores presentes no lar que são 
carregados para fora deste, junto com o objeto (muitas vezes 
carregado para a escola). Esta característica de “personifi-
car” os objetos deveria ser aproveitada na escola, criando 
um relacionamento de intimidade entre a criança e o ambien-
te físico. (CASTRO, 2000, p. 111).

3. Mobilidade espacial: 

• quanto maior a mobilidade permitida aos alunos, menor será a agres-
sividade, desinteresse e irritação, verificados pela estaticidade de 
uma longa aula teórica por exemplo;

•  a motricidade é essencial para a criança e a diversidade das ativida-
des pode ser obtida através de mudanças de layout dentro da própria 
sala de aula ou nos outros ambientes;

• situações espaciais diferentes geradas pela mobilidade poderão ser-
vir de incentivo à maior participação dos alunos nas atividades pro-
postas pelo professor; 

• na pré-escola a mobilidade para as crianças se manifesta na necessi-
dade de exploração do espaço à sua volta; e um espaço pessoal que 
não seja invadido é essencial para o desenvolvimento de relações 
sociais amigáveis.

4. Ruído: 
• é complexa e variável a relação entre ruído e aprendizado e fatores 

como: o tipo de ruído, o tipo de atividade, as diferenças pessoais, o 
tipo de ambiente e se o tipo de ruído acontece durante o aprendizado 
ou durante a verificação deste, influenciam esta relação. 

• pesquisas25 que consideram esses fatores citados chegaram aos se-
guintes resultados: a interferência do ruído é maior durante o apren-
dizado do que durante a verificação do que foi aprendido; as meninas 
são mais afetadas pelo ruído do que os meninos; a interferência de 
ruídos de nível médio é maior do que os de nível baixo ou alto em 
atividades que exigem criatividade; mesmo após o cessamento do 
ruído o aprendizado subsequente é prejudicado; crianças hiperativas 
trabalham melhor em ambientes com ruído do que em ambientes 

25 Para verificação detalhada das pesquisas citadas, ver Gifford, R. Environmental psycology 
principles and practice. , Needham Heigts, MA , USA: Allyn & Bacon, 1997.
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tesilenciosos; o ruído é prejudicial à saúde, mesmo em níveis inferiores 
aos 90 dB, e pode alterar a pressão sanguínea. 

• algumas ações simples podem amenizar o efeito do ruído e melhorar 
o aproveitamento dos alunos: 

trocar atividades barulhentas por atividades silenciosas, 
mesmo quando estas últimas não são tão proveitosas, pois 
o ruído continua sua interferência no processo de aprendi-
zagem mesmo quando ele cessa. Também usar artifícios 
que reduzam o ruído de fundo, como música ambiente ou 
realização de atividades em área aberta, pois o ruído am-
biente é sem significado, enquanto o ruído dentro da sala 
de aula (mistura de vozes), tem significado e interfere mais 
na capacidade de concentração. (CASTRO, 2000, p.114).

5. Iluminação:
•  segundo a NBR P-NB-57/69, a iluminação média recomendada para 

uma sala de aula é de 250 a 500 lux26; 
• diferentes atividades podem requerer diferenças na intensidade da 

iluminação;
• índices baixos de iluminação prejudicam a visão e interferem no 

aprendizado.
6. Temperatura:
•  é importante considerar que a percepção da temperatura está sem-

pre associada à umidade relativa do ar: temperaturas iguais, com 
umidades diferentes, apresentam respostas sensoriais variadas;

•  pesquisas27 demonstram que, em temperaturas elevadas as pes-
soas são mais facilmente distraídas por ruídos, o desempenho 
aritmético é pior e a atração entre as pessoas diminui; crianças na 

26 Lux é a densidade do fluxo luminoso medido sobre uma superfície.
27 Para ver detalhes das pesquisas ver notas de rodapé em CASTRO (2000, p. 117)

fase pré-escolar tiveram pior aproveitamento no desenvolvimento 
de atividades envolvendo linguagem em ambientes com tempera-
turas um pouco acima do normal; em câmaras climáticas variando 
de 20ºC a 30ºC, a capacidade de leitura das crianças piorava à 
medida que a temperatura subia, mas, quando a temperatura atin-
giu o máximo, o desempenho das crianças melhorou bastante. 

• Castro (2000) adverte: para que a utilização dos resultados obti-
dos seja positiva, são necessárias pesquisas locais.

7. Cor: 
• os efeitos da utilização da cor incidem na capacidade de aprendi-

zagem, fato que não deve ser esquecido quando da organização 
de espaços educacionais e infantis; 

• pesquisas citadas no trabalho de Castro (2000)28 relacionam a cor 
com a aprendizagem: testes de QI realizados em pessoas dentro 
de salas pintadas com cores claras, demonstraram pontos supe-
riores em média aos resultados dos mesmos testes realizados em 
pessoas colocadas dentro de salas pintadas com cores neutras ou 
escuras; crianças na fase pré-escolar parecem reagir mais positi-
vamente, dando mais atenção quando o professor estava vestido 
com roupas de cores complementares usadas na mesma quanti-
dade, considerando o campo visual ocupado pela cor na roupa.

8. Características estéticas do ambiente: 
• ambientes esteticamente organizados melhoram a interação com os 

usuários; 
• considerar a curiosidade natural das crianças no planejamento do 

ambiente escolar para  enriquecê-lo, oferecendo na sua exploração 
a oportunidade de aprendizado lúdico, pois esse fica mais fixado na 

28 Para ver detalhes das pesquisas ver notas de rodapé em CASTRO (2000, p. 119).
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tememória;
• parâmetros de estética e organização espacial que facilitam a convi-

vência entre as crianças: cor do ambiente, luminosidade, materiais 
de boa manutenção, texturas, materiais de temperatura diferentes, 
objetos de formas diferentes, espelhos, utilização de recursos que 
estimulem todos os sentidos: visual, tátil, auditivo e olfativo, organi-
zação e uso das paredes;

• a organização do ambiente favorece a memorização, a aprendiza-
gem e a manutenção do edifício (menos depredação).

Concluindo, Castro (2000) ressalta que:
• é importante que os espaços escolares acompanhem as mudanças 

graduais da criança; 
• a utilização do espaço deve ser de tal forma que possibilite o aumen-

to das experiências vividas pelos usuários. O espaço não deve impor 
autoridade, ordem ou tensão, pois poderá criar um sentimento de 
aversão prévia ao lugar; 

• o uso do espaço da sala de aula, inclusive o layout, tem relação 
com o projeto pedagógico da escola. E quanto mais aberto e fle-
xível for esse projeto, mais aberto e flexível será o uso do espaço 
da sala de aula, que poderá ultrapassar seus limites físicos e en-
globar as áreas externas, pátios, bibliotecas e até banheiros como 
espaços de aprendizagem;

• a percepção do espaço, tanto emocional quanto psicológica, é indi-
vidual. Mas é possível construir escolas com espaços proveitosos e 
de múltiplos usos, que acomodem as diferenças individuais e que 
possam gerar diversos significados; 

• a relação professor-aluno é fundamental no processo de aprendi-
zagem das crianças. De nada adianta um bom trabalho interdisci-

plinar entre arquitetos, psicólogos e pedagogos se o professor não 
estiver preparado para utilizar o espaço da escola;

• ainda não existem mudanças significativas no uso do espaço es-
colar. Nem mesmo a informática gerou mudanças importantes. A 
maioria das escolas mantém o uso dos computadores em “labora-
tórios de informática”, dispostos em mesas enfileiradas, que nada 
favorecem o relacionamento entre alunos e professores. Poucas 
escolas utilizam o computador como agente facilitador da relação 
professor-aluno e da aprendizagem. É necessário aproveitar a 
curiosidade natural da criança para propor atividades de ensino 
que utilizam computadores; 

• atualmente, com a informática, vem crescendo a ideia  do profes-
sor como gerenciador do aprendizado, aquele que ajuda os alu-
nos a compreender a informação e não apenas memorizá-la. Esta 
postura poderá alterar a configuração dos espaços de sala de aula 
e de toda a escola, juntamente com os conceitos de edifícios in-
teligentes e o controle de fatores externos que possam alterar a 
capacidade de aprendizado;

• é necessário que o espaço para a educação infantil seja rico e propi-
cie diversas experiências. Seja adaptável às várias transformações 
da criança nesta fase inicial da vida escolar, tanto no mobiliário quan-
to na utilização dos espaços; 

• é necessária interdisciplinaridade para o desenvolvimento de um pro-
jeto para a escola infantil, e o projeto pedagógico deve ser levado em 
conta, pois sistemas diferentes de ensino requerem espaços diferen-
tes.
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Fedrizzi (2002), a partir de pesquisas desenvolvidas junto à pátios 
escolares, analisa a organização do espaço em relação ao tamanho des-
ses pátios e a sua influência no comportamento das crianças. A autora toma 
como referência estudos realizados por Moore29 (1996) sobre centros de cuida-
dos de crianças em idade pré-escolar (2 a 5 anos), que sugerem os seguintes 
parâmetros em termos de m²/criança referentes a espaços para brincar ao ar 
livre:

Tabela 2 – Espaços para brincar ao ar livre

Mínimo Recomendado Generoso
Espaço para brincar 7,5 m²/criança 10m²/criança 20 m²/criança

Segundo Fedrizzi (2002), a comunidade vê o pátio escolar como possibili-
dade de oferecer melhor qualidade de vida, ou seja, oferecer segurança, possibi-
litar a aprendizagem, demonstrar cuidado e dar oportunidade para brincadeiras 
e também, possuir horta e pomar, vegetação, canchas para esportes, recantos 
ou esconderijos e abrigo contra as intempéries30.

A autora ressalta a necessidade de, quando do planejamento do pátio 
escolar, considerar a organização espacial deste, pois ela pode minimizar ou 
intensificar problemas relacionados ao tamanho do pátio. O “design” do pátio 
deve suprir as necessidades dos usuários e melhorar sua qualidade de vida.

Para pátios pequenos Fedrizzi (2002) destaca a importância de:
• eleger as reais e principais demandas da comunidade escolar;
• diminuir e controlar a correria das crianças através da organização 

espacial do pátio;

29  Moore, G.T. Determining overall space needs in campus chil care centers, Campus child 
care news, vol. 11, nº 1, 996, apud FREDRIZZI B.2002.

30 Assunto mais detalhado no capítulo 17 (item 17.10) desta pesquisa.

• prever áreas de múltiplo uso;
• ter vegetação protegida dos usuários;
• ter uma concepção cuidadosa do espaço, para não provocar estres-

se nas crianças.
Para pátios grandes considera que:
• esses têm mais possibilidades de atender às necessidades da comu-

nidade escolar;
• grandes espaços vazios não são aconselháveis;
• é importante dividir grandes áreas em áreas menores com funções 

distintas;
• os espaços devem ter escalas diferentes e possibilidade de usos va-

riados.

Cabe ressaltar a relevante contribuição das pesquisas citadas para o 
desenvolvimento deste trabalho, visto que em todas elas, o espaço é conside-
rado um fator essencial para o desenvolvimento intelectual, emocional e físico 
da criança. E para a presente pesquisa,  a interação da criança com o espaço, 
sobretudo com o espaço escolar é eficaz quando se consolida em ambientes 
favoráveis, estimulantes e desafiadores, que participam e interagem com o seu 
conhecimento.   
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raDIMENSÃO LÚDICA E ARQUITETURA Intensificando os pressupostos apresentados nos capítulos anteriores e 
a hipótese de que a dimensão lúdica dos espaços escolares contribui para 
um ambiente que corresponda às necessidades da criança, ou seja, participa 
e interage com a construção de seu conhecimento, propõe-se nesta parte da 
pesquisa, apresentar um recorte teórico que, justificando essa hipótese, con-
ceitua e determina as diretrizes para o projeto da escola a ser desenvolvido.

Neste sentido, é importante ressaltar as características do lúdico que, 
somadas às características da arquitetura, poderão qualificar o espaço escolar, 
no sentido de torná-lo um espaço mais interativo, acolhedor e atraente para a 
criança.

Os estudos do espaço, do lúdico e da aprendizagem infantil, já discu-
tidos, assinalam conceitos e valores essenciais que devem ser observados 
quando se deseja planejar espaços escolares, especialmente os da educação 
infantil, focados na aprendizagem.

Estes estudos definiram as linhas da pesquisa e apontaram para concei-
tos mais amplos, que abrangem os já discutidos, e que podem ser expressos 
pelas palavras: acolhimento, complexidade, polivalência, transparência e ludi-
cidade; princípios que devem permear a arquitetura e dar à ela essa dimensão 
lúdica que se pretende alcançar.  

Estes conceitos nunca aparecem isolados e não se apresentam de forma 
linear, existe uma relação mútua entre eles, mas, para melhor compreensão, 
serão abordados separadamente.  
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ra5. ACOLHIMENTO

O acolhimento ainda é uma questão pouco discutida no âmbito da edu-
cação, principalmente nas escolas que atendem a população de baixa renda. 
Percebe-se que existe uma resistência em se planejar uma boa acolhida, ad-
vinda da ideia de que crianças e famílias pobres devem se submeter ao que 
lhes é oferecido, sem muito questionamento, com base no “pressuposto” de  
que qualquer lugar seria melhor do que suas casas.

Este tipo de pensamento revela uma concepção assistencialista, na qual 
o cuidado e a educação dos menos favorecidos é vista como um favor. Apesar 
desta realidade, o direito a um acolhimento com qualidade é garantido pela le-
gislação a todas as crianças, independentemente do poder aquisitivo de suas 
famílias.

Sabe-se que crianças pequenas vivenciam a entrada na escola com muita 
emoção e ansiedade, e que é tarefa de educadores, e porque não dizer, de arqui-
tetos, atenuar os efeitos negativos que a separação casa-escola gera no compor-
tamento infantil. É necessário, portanto, um planejamento adequado por parte da 
instituição, para que estes problemas sejam sanados e para que as crianças se 
sintam acolhidas no espaço da escola.

Segundo Cisele Ortiz1, é necessário um período para que as crianças 
se adaptem ao ambiente escolar. Neste período, chamado de adaptação, as 
crianças se esforçam para sentirem-se bem e conviverem com pessoas, re-
gras e limites distintos daqueles experimentados no espaço doméstico; mas, 
ainda assim, é responsabilidade da instituição facilitar este processo, acolhen-
do e cuidando para que elas tenham o conforto físico e emocional de que ne-
cessitam. É a qualidade do acolhimento oferecida que garantirá a qualidade da 

1 Cisele Ortiz é psicóloga e coordenadora de projetos do Instituto Avisa Lá - Formação continu-
ada de professores. (www.avisala.org.br)

adaptação. Não se trata de uma opção pessoal, ou seja,  do quanto a criança 
se esforça, mas de compreender que há uma relação entre os movimentos 
tanto da criança quanto da instituição dento de um mesmo processo.

Neste sentido, o acolhimento na pré-escola torna-se uma questão impor-
tante a ser observada, não apenas na esfera da educação, mas também na 
esfera da arquitetura.

O estudo do espaço apresentado na primeira parte desta pesquisa abor-
da o tema revelando algumas questões relacionadas às qualidades espaciais 
que os ambientes  precisam ter para receber as pessoas e que podem ser 
reunidas dentro da ideia do acolhimento.

Dos estudos de Zevi (1994) verifica-se a importância dada ao espaço na 
arquitetura, em especial ao espaço interior, considerado por ele como o prota-
gonista do fato arquitetônico, que só poderá ser compreendido se experiencia-
do pelo homem. Zevi (1994) lembra que as atividades e a movimentação do 
homem no espaço conferem a ele a sua integralidade.

Hertzberger (1996) introduz os conceitos de competência, desempenho, 
polivalência e interpretabilidade da forma:

Competência: A capacidade da forma de ser interpretada.
Desempenho: modo pelo qual a forma é interpretada.
Polivalência: a possibilidade que a forma oferece de provocar associa-
ções que interpretadas individualmente podem gerar vários significados, 
ou seja, a capacidade que a forma tem de acomodar vários significados 
e consequentemente de oferecer diversas possibilidades de uso.
Interpretabilidade: característica da forma polivalente.

A partir desses conceitos pode-se afirmar que a que a boa forma, ou 
seja, a boa arquitetura é aquela que, por permitir várias associações e assumir 
diversos significados, determina uma interação positiva entre seus usuários e 
entre estes e a própria arquitetura. É o que Hertzberger (1996) chama de for-
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inter-relação entre elas e o meio (objetos, ambientes).

Analisando por este viés, é necessário que o espaço escolar, um dos 
primeiros espaços de socialização da criança, tenha essa forma convidati-
va, e que se apresente como um espaço significativo e acolhedor que ate-
nue a ansiedade da separação da família e favoreça o sentimento de prazer 
de estar na escola.

Este pensamento ressalta o significado do espaço enquanto lugar,  aque-
le a que as pessoas atribuem valor e que só se torna concreto quando a rela-
ção delas com o espaço é plena e envolve todos os sentidos.

Esta ideia, verificada nos estudos de Tuan (1983) e de Frago e Escolano 
(2001), associa-se também ao conceito de ambiência, qualidade espacial que 
se configura como o conjunto de fatores necessários para tornar um ambiente 
agradável e protegido. Estes fatores podem ser relativos à cultura, envolven-
do materiais, formas, cores e texturas do ambiente construído e relativos ao 
conforto ambiental (térmico, lumínico, acústico, antropométrico) necessário à 
condição humana.

Neste sentido, se considerado como lugar e como um ambiente agradá-
vel e favorável à aprendizagem, o espaço destinado à educação infantil, onde 
as crianças passam boa parte de seu dia, deve acolher, estimular e  propor-
cionar a elas a oportunidade de brincar, crescer, inventar, ser, criar, explorar, 
enfim, oportunidades que talvez não encontrem em qualquer outro lugar.

Outros conceitos, como os de intimidade, privacidade e conforto, tão 
bem explanados nos estudos de Rybckzinsky (1986) e que também podem 
ser percebidos no trabalho de Hertzberger, se juntam aos aqui apresentados 
como valores importantes no estudo do espaço e que deverão ser considera-
dos quando da elaboração de projetos que acolhem as crianças da educação 
infantil.

No projeto da escola a ser desenvolvido, o acolhimento deverá ser veri-

ficado desde a implantação do edifício no terreno, no modo pelo qual formas, 
materiais, cores e texturas são combinados a fim de se obter um espaço agra-
dável e favorável à aprendizagem. Como diretriz projetual, e de uma forma 
mais específica, este conceito deverá ser revelado através de: 

• iluminação e ventilação naturais;
• isolamento acústico;
• entrada convidativa e ambientes acolhedores;
• mobiliário confortável e adequado aos usuários;
• professores tratados como profissionais;
• elementos e locais para exposição dos trabalhos das crianças;
• ambientes com acesso para o exterior, conectado a terraços  e áreas 

verdes;
• riqueza de materiais, cores e texturas.

Figura 4 – Ambientes acolhedores: espaços íntimos dentro 
das sals de atividades. Yeshiva Elementary School, Mi-

lwaukee (em cima); Tajimi Junior High School, Tashimi-shi, 
Japão.

Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)

Figura 6 – Iluminação e ventilação natural. Elementary 
School, Aurora, Il.

Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)

Figura 5 – Exposição dos trabalhos das crianças. Rulang 
Pri Primary School, Singapura.

Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)

Figura 7 –Ambientes acolhedores: Briar Hill Nursery, Briar Hill, Northampton, UK.
Fonte:Dudek (2008)
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ra6. COMPLEXIDADE

Projetar uma arquitetura escolar que valorize o ambiente de aprendiza-
gem é uma atribuição complexa, que envolve várias áreas do conhecimento. 
Mesmo que as soluções sejam simples, requerem muito cuidado para que pos-
sam atender satisfatoriamente à sua finalidade.

Os estudos até aqui apresentados apontam para a importância de se  
compreender a complexidade que envolve a experiência humana para se en-
tender a aprendizagem, e qual a influência do espaço neste processo.  Os 
conceitos abordados nestes estudos evidenciam a necessidade de se oferecer 
às pessoas, particularmente às crianças, espaços que enriqueçam suas expe-
riências e promovam a interação entre elas e entre elas e o espaço.

Nair, Fielding e Lackney (2009, p. 18,19), lembram que estudar questões 
relativas ao espaço é importante porque ele lida com os quatro domínios da 
experiência humana: espacial, psicológico, fisiológico e comportamental. Cada 
um desses domínios possui atributos múltiplos que podem ser verificados na 
esfera do planejamento da arquitetura e design escolares:

1. Espacial: íntimo, aberto, iluminado, fechado, ativo, quieto, conectado 
com a natureza, tecnológico

2. Psicológico: calmante, seguro, inspirador, alegre, divertido, estimu-
lante, criativo, encorajador de reflexão, espiritualmente elevador, 
criador de senso de comunidade

3. Fisiológico: quente, frio, aconchegante, ventilado, saudável, aromáti-
co, texturizado, visualmente agradável 

4. Comportamental: trabalho independente, trabalho colaborativo, tra-
balho em equipe, atividade fitness, pesquisa, escrita, leitura, trabalho 
no computador, canto, dança, performance, apresentação, trabalho 
em grandes grupos, comungando com a natureza, projetando, ensi-

nando, relaxando, construindo, brincando, refletindo.2 

Entretanto, estes atributos3 nunca aparecem isolados, eles se relacionam 
entre si e essas relações são sempre contextuais. O conhecimento deles deve 
ser considerado na elaboração de projetos arquitetônicos de escolas, pois, 
além da importância da proposta pedagógica, é o espaço  e as possibilidades 
que ele oferece aos seus usuários para enriquecer esses quatro domínios de 
suas experiências que vão definir o que uma escola é.

O planejamento do edifício escolar não pode ser visto apenas do pon-
to de vista funcional/dimensional; é preciso compreender como seus usuários 
sentem e vivenciam seu espaço, para propor ambientes estimulantes e ade-
quados aos vários tipos de aprendizagem.

Neste sentido, verifica-se que a percepção tem papel fundamental na 
relação homem-ambiente, visto que qualquer ambiente só pode ser experi-
mentado plenamente se forem envolvidos todos os sentidos. Os estudos de 
Hall (1989), Tuan (1983), Lynch (1997) e Rapoport (1978) demonstram este 
pensamento. 

Através dos estudos destes autores verifica-se a importância de se co-
nhecer o uso que as pessoas fazem de seu aparelho sensorial e  como esse 
uso contibui para a percepção espacial e para enriquecer a experiência huma-
na. 

Nos estudos de Rapoport (1978), verifica-se que o termo percepção se 
explica pelas ações integradas da avaliação, cognição e percepção, essas três 
consideradas como fases consecutivas de um mesmo processo de constru-
ção do meio percebido, sendo a percepção referente aos sentidos e a cogni-
ção envolvendo experiência, conhecimento e memória. Segundo este autor, a 

2 Tradução nossa
3 Estes são aspectos positivos contrastantes e/ou complementares importantes para o proje-

to de escola que pretende-se elaborar
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rapercepção enriquece a experiência e a cognição clarifica e simplifica o meio; 
quando o objetivo vai além do conhecimento cognitivo do meio, e a experiência 
perceptual é desejável, chega-se à complexidade. 

A complexidade não só relaciona a cognição e a percepção, mas apre-
senta-se como um nível ideal, entre o caos e a monotonia. Os meio ambientes 
perceptivamente mais ricos e complexos são sempre os preferidos. Para se 
evitar a monotonia, isto é, para se conseguir níveis de complexidade diferen-
ciados, Rapoport (1978) sugere que os espaços propiciem mistura de usos, 
manipulação de itinerários, estabeleçam relações entre várias áreas, ofereçam 
opções de desenho aberto e com influência do meio natural. 

Lynch (1997) também considera que a percepção através dos sentidos 
e outros indicadores sensoriais como: sensações visuais de cor, forma, movi-
mento, luz, cinestesia, sentido de gravidade, ajudam na estruturação e identi-
ficação dos ambientes.

De sua pesquisa ressaltam-se os conceitos de imaginabilidade e legibili-
dade ou visibilidade4, e ainda os aspectos que o autor aponta como importan-
tes para o design urbano: singularidade, simplicidade de forma, continuidade, 
predominância, clareza de ligação, diferenciação direcional, alcance visual, 
consciência do movimento, séries temporais, nomes e significados.

A legibilidade, como foi visto anteriormente nos estudos de Rapoport 
(1978), não deve se contrapor à complexidade, antes, deve complementá-la, 
já que o desejável é conseguir clareza na macroescala e complexidade na 
microescala. 

Existem outros fatores subjetivos ligados à complexidade. Mazzilli 
(2003) lembra que, assim como na música, a qualidade emocional é dada 
pelo músico, e não apenas por sua estrutura (tom, ritmo e harmonia), há 
elementos que vão além da consciência: contraste de elementos com rela-

4 Conceitos apresentados  no capítulo 1 desta pesquisa

ção a um fundo, novidade, surpresa, mistério, variações no tempo, simbo-
lismo e significado. A quantidade e o caráter desses elementos, e a forma 
como eles se relacionam podem produzir interpretações distintas intensifi-
cando os sentidos.

Na arquitetura, a complexidade pode ser refletida na riqueza de ambien-
tes com texturas e cores variadas, não observáveis de um único ponto de vista, 
com seus mistérios e surpresas. Essas características, podem ser considera-
das elementos lúdicos, que enriquecem a percepção espacial e, consequente-
mente a aprendizagem.

No projeto proposto neste trabalho, a complexidade deverá ser avaliada, 
de forma geral, no modo pelo qual as formas se articulam para:

• criar um desenho aberto, com diversas possibilidades de fluxos e 
caminhos;

• respeitar a topografia do local e a vegetação existente;
• favorecer a manipulação do espaço, possibilitando mistura de usos 

nos ambientes da escola;
• interagir com o meio natural;
• integrar-se à comunidade;
• obter uma qualidade espacial, na qual, a própria arquitetura da esco-

la se torna um elemento significativo local.

E mais especificamente:
• na configuração das salas de atividades, que deverá  possibilitar di-

versidade de usos e aprendizagens; 
• na configuração da circulação, que deverá propiciar áreas de socia-

lização e aprendizagem, assim como surpresas à medida que se ca-
minha por ela;

• nos ambientes abertos e fechados integrados à natureza e facilitado-
res da mobilidade espacial; 

Figura 9 – Área de socialização e aprendizagem (externa 
às salas de aula). High Tech Middle Scholl. San Diego. 

Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)

Figura 10 – Área de socialização e aprendizagem (exter-
na às salas de aula). Millennium High School. Nova York. 

Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)

Figura 8 – Desenho aberto, integrado ao espaço externo.
Djidi Djidi Aboriginal School. Picton, Austrália.

Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)
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ra• na riqueza de materiais, cores e texturas, possibilitando educar a 
sensibilidade estética da criança;

• nas salas especiais integradas às áreas comuns, ampliando as pos-
sibilidades de uso;

• na variedade de elementos e de ambientes para os diferentes tipos 
de aprendizagens (terraços, anfiteatro verde, jardins, parque de areia, 
brinquedos, pérgulas, painéis de artes e exposição, duchas, casa de 
bonecas, árvores, trilhas, bancos, nichos, etc.);

• espaços e recursos de aprendizagens compartilhados com a comuni-
dade (sala de informática, biblioteca, áreas externas, refeitório).

7. POLIVALÊNCIA

As discussões apresentadas nos capítulos anteriores sugerem que, 
para o planejamento de espaços para a educação infantil, é necessário 
pesquisar os mecanismos perceptivos e cognitivos aos quais a criança re-
corre para reconhecer seu espaço; quando a criança puder dominar este 
espaço, conhecendo e visualizando a área destinada à ela, sua experiência 
espacial será mais rica. Assim, espaços que apresentam uma riqueza de 
materiais, texturas e cores, estimulam a percepção espacial infantil, favore-
cendo inclusive o processo de ensino-aprendizagem.

É importante atentar para a necessidade de oferecer à criança espaços 
que tenham a capacidade de provocar reações específicas, adequadas a si-
tuações específicas. Os espaços não devem ser neutros, mas devem conter 
uma variedade de proposições e estímulos que sejam capazes de despertar 
associações, ou seja, devem ter uma maior eficácia, aquela que Hertzberger 
(1996) chama de polivalência5.

Quanto mais associações forem despertadas, maior será a capacidade 
da criança para responder a elas. Essas associações podem ajudá-la no seu 
desenvolvimento e facilitam o processo de apropriação do espaço. 

Segundo Hertzberger (1996), a razão para se criar essas proposições, 
que ele chama de incentivos, é aumentar o potencial dos espaços, em outras 
palavras, oferecer espaços com maior eficácia, de onde seus usuários podem 
tirar o máximo de aproveitamento. Para ele, incentivo + associação = interpre-
tação.

O autor considera o incentivo um tipo de constante, que produz muitas 
interpretações por meio de associações variáveis, e substituindo incentivo por 
competência e interpretação por desempenho, estabelece a analogia linguísti-

5 Assunto abordado no capítulo 1 desta pesquisa

Figura 11 – Riqueza de materiais, cores e texturas. Kindergarten at Satit Bilingual School,Patumthani, Tailândia.
Fonte:Dudek(2008)



106       107

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

D
im

en
sã

o 
lú

di
ca

 e
 a

rq
ui

te
tu

raca, já descrita no primeiro capítulo. 
Espaços complexos e polivalentes proporcionam, portanto, maior intera-

ção entre as pessoas e possibilitam uma apropriação recíproca entre pessoas 
e objetos (ambientes). 

Hertzberger (1996) faz uma analogia interessante entre a relação forma-
usuário e a relação instrumento-instrumentista:

Um instrumento (musical) contém essencialmente tantas 
possibilidades de uso quantos forem os usos que lhe derem 
- um instrumento deve ser tocado. Dentro dos limites do ins-
trumento, cabe ao instrumentista extrair dele o que puder, 
segundo os limites de sua própria capacidade. Desta ma-
neira o instrumento e o instrumentista revelam suas respec-
tivas capacidades um para o outro, complementando-se e 
realizando-se mutuamente. A forma tomada como um instru-
mento oferece a ocasião para que cada pessoa faça o que 
mais deseja e, acima de tudo, para que o faça à sua própria 
maneira. (HERTZBERGER, 1996, p. 170) 

Para este autor, é importante lembrar que os espaços possuem certo 
grau de influência nas pessoas e que, portanto, eles devem se adequar a todas 
as situações que surgirem; não só no sentido de praticidade, mas de verificar 
se estão afinados com as relações normais entre as pessoas e se afirmam a 
igualdade de todas elas.

Com as crianças não é diferente. O espaço escolar, devido à sua re-
levância no universo infantil, deverá ser pensado de tal forma que facilite o 
acesso à criança, possibilite experiências significativas e ofereça informações 
que comuniquem limites e expectativas. O espaço escolar deve oferecer-se à 
criança para que ela também se entregue a ele. 

Quando Hertzberger (1996) fala de polivalência, fala de espaços que têm 
suas possibilidades de uso expandidas, um potencial maior de acomodação, 
que poderá torná-los mais receptivos a diferentes situações e que, consequen-

temente, tenham mais a oferecer. Para ele, os espaços devem ser perceptíveis 
e articulados para criarem lugares, ou seja, unidades espaciais cujas dimen-
sões permitam acomodar os tipos de relações e atividades das pessoas que 
irão utilizá-los.

Crianças na idade pré-escolar preferem espaços menores. Quando sol-
tas, elas tendem a formar pequenos grupos e se sentem mais à vontade nos 
espaços pequenos do que nos grandes. Sabe-se que escolas menores apre-
sentam melhor rendimento dos alunos, pois estes se apropriam do espaço e 
se sentem pertencentes à comunidade escolar. 

Figura 12 – Escola Montessori: Coluna “convidativa” serve 
de pique para crianças.

Fonte: Hertzberger (1996)

Figura 13 – Escola Montessori, Delft: pódio de tijolos no meio do saguão, esta plataforma 
permite várias interpretações, desde local para sentar e conversar, deixar materiais.Ampliada, 
serve de palco para espetáculos de dança e apresentações musicais. Desperta associações 

ligadas a escalar uma colina para se ter uma visão melhor das coisas. 
Fonte: Hertzberger (1996)
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ra Neste sentido, é importante articular os espaços. Conforme argumen-
ta Hertzberger (1996), a articulação aumenta a aplicabilidade e conduz à 
expansão da capacidade. Quando se articula um espaço, parece que este 
possui uma área maior, e ao mesmo tempo a capacidade de lugar pode ser 
incrementada quando os usuários necessitarem de usos diferenciados. Os 
espaços, desta forma, devem ser organizados de tal modo que se obtenha 
a maior capacidade de lugar.

A articulação também implica em tornar os lugares mais administráveis; 
Hertzberger afirma que os lugares não devem ser maiores do que o necessá-
rio. Só devem ser grandes quando forem formados por um conjunto de unida-
des pequenas, pois grandes dimensões provocam sensações de distância e 
separação.

A grandeza baseada em multiplicidade implica complexidade 
maior, e esta complexidade aumenta o potencial interpretati-
vo graças à maior diversidade de relações e à interação dos 
componentes que juntos formam o todo. (HERTZBERGER, 
1996, p. 194).

Hertzberger associa a qualidade de lugar à capacidade variável de um 
espaço de ser convidativo para distintos grupos, dependendo de suas dimen-
sões e forma. Esta qualidade parece estar relacionada ao equilíbrio entre aber-
tura e fechamento, intimidade e exterioridade, que assegura pólos de encontro 
onde as pessoas se relacionam e compreendem que estão juntas ocupando 
um todo espacial.

Na qualidade de lugar onde crianças e adultos se reúnem, o espaço escolar 
deve ser organizado de tal forma que ofereça oportunidades para que o processo 
de ensino-aprendizagem se desenvolva em ambientes articulados corretamente, 
em outras palavras, em ambientes dimensionados e adaptados ao padrão de re-
lações necessário entre os usuários e o edifício.

Figura 15 – “Lugar” criado a partir de uma plataforma em-
baixo de um lance de escada. 

Fonte: Hertzberger (1996)

Figura  14 – Escola Montessori, Delft: o piso no saguão do jardim de infância tem uma cavidade que é preenchida por blocos de madeira soltos, que permi-
tem diversas associações, desde a sensação de descer um vale, de reclusão, de refúgio, ou de uma piscina, quando se acrescenta um trampolim.

Fonte: Hertzberger (1996)
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raA articulação aumenta a gama de percepções, e Hertzberger a associa à 
definição rítmica de elementos arquitetônicos que dá origem a certa plasticida-
de. O ritmo na arquitetura se refere à repetição regular e harmônica de linhas, 
formas ou cores. É um dos artifícios organizadores de formas e espaços ar-
quitetônicos e assim como na música o ritmo organiza a peça em segmentos, 
tornando-os legíveis, na arquitetura a articulação torna inteligíveis as distan-
cias e os tamanhos. 

Desse modo, a articulação também pode ser um meio de se aumentar a 
legibilidade e contribuir para a percepção espacial. Criar espaços articulados 
é um recurso para que eles sejam perceptíveis e possam acomodar padrões 
sociais com maior riqueza e variedade.

Percebe-se, desta forma, que polivalência (Hertzberger) e complexidade 
(Rapoport) se inter-relacionam quando se quer propor espaços interessantes e 
convidativos, espaços que interagem positivamente com seus usuários.

Para este projeto de escola de educação infantil, a polivalência deverá 
ser verificada na:

• articulação das formas, especialmente das salas de atividades, facili-
tando a estruturação dos ambientes em áreas (jogos e brincadeiras, 
contação de histórias, exposição de trabalhos, etc.);

• organização flexível dos ambientes, permitindo a transformação do 
espaço de acordo com a necessidade e para acomodar uma varieda-
de de modalidades de aprendizagens;

• flexibilidade, adaptabilidade e variedade de elementos; 
• diversidade de espaços oferecidos para as diferentes aprendizagens;
• variedade de elementos articuladores tais como: palcos, tanques de 

areia, pérgulas, painéis de exposição, espelhos d’água e  duchas, 
incentivos que favorecem o uso e a apropriação dos espaços onde 
estão inseridos. 

8. TRANSPARÊNCIA

Conforme o pensamento de Nair, Fielding e Lackney (2009), a transpa-
rência é um conceito importante para projetos de escolas, tanto na esfera da 
educação quanto na esfera da arquitetura. Escolas transparentes transmitem 
a ideia  de que a aprendizagem deve ser visível, estimulada e celebrada. Isto 
se torna possível quando o processo de ensino-aprendizagem acontece em 
espaços que viabilizam esta intenção.

Compreendendo a importância da dimensão espacial para o desenvolvi-
mento infantil, apontaram-se, nos capítulos anteriores desta pesquisa, e apon-
tam-se, neste capítulo, conceitos relevantes no estudo do espaço e na relação 
criança/ambiente, que podem ser reunidos, nesta mesma abordagem.

Nos estudos de Coelho Neto (1979) vê-se materializada, através dos 
sete eixos que ele propõe – espaço interior x espaço exterior, espaço privado 
x espaço comum, espaço construído x espaço não-construído, espaço artificial 
x espaço natural, espaço amplo x espaço restrito, espaço vertical x espaço 
horizontal, espaço geométrico x espaço não geométrico –, a definição e orga-
nização do sentido do espaço na arquitetura, considerações fundamentais não 
só para o projeto da escola que ora se propõe, como para qualquer projeto de 
arquitetura em que o interesse está focado nas pessoas e na relação entre elas 
e o meio.

Na pesquisa de Elali (2002), destaca-se a relevância de conceitos como: 
espaço-pessoal, distâncias interpessoais, territorialidade, aglomeração, priva-
cidade, lugar, adaptação e apropriação, pois ajudam a esclarecer as relações 
que envolvem as pessoas com o ambiente.

Partindo desses estudos, e procurando estabelecer uma relação entre 
eles e o conceito de transparência, como foi dito, importante para o projeto 
da escola de educação infantil que se deseja elaborar; chega-se à algumas 

Figura 16 – Articulação de for-
mas e organização flexível dos 

espaços. San Felice Nursery and 
Preschool. Reggio Emilia, Itália. 
Fonte: Loft Publications (2007)
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ranoções da fenomenologia6, considerada a ciência que estuda os fenômenos 
humanos em suas inter-relações, estabelecendo eventos e descrevendo-os.

Os fenômenos humanos estão relacionados com as dimensões feno-
menológicas e com os elementos que eles representam na arquitetura. Eles 
são expressos por fatores comportamentais como territorialidade, privacidade, 
identidade e ambiência. As dimensões fenomenológicas são relações que bus-
cam explicar como os usuários interagem com o espaço.

Como aponta Malard (2001) segundo a classificação de Korosec-Serfaty 
(1985)7, as dimensões fenomenológicas fundamentais do morar podem ser 
definidas nas seguintes relações:

• estabelecimento de um interior/exterior
• estabelecimento de visibilidade
• apropriação

Estabelecer um interior/exterior é transformar espaços em lugares, ou 
seja, é diferenciar e qualificar espaços através do estabelecimento de frontei-
ras. Estar no interior (dentro) é o oposto de estar no exterior (fora). A diferen-
ciação se dá pela escolha, definição, marcação e construção de lugares. Isto 
acontece quando o homem constrói cercas ou demarca áreas retirando ou 
plantando vegetação. A qualificação é o processo de conferir significado aos 
espaços, se dá pelo envolvimento do lugar com as atividades humanas. Ao 
criar lugares, o homem está diferenciando e qualificando espaços para desen-
volver suas atividades.

O estabelecimento de um interior/exterior remete à questão de estar 
oculto ou visível. O fato de um edifício estar aberto ou fechado faz com que ele 

6 Estudo do que é percebido pelos sentidos e pela consciência. A fenomenologia trata de 
descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção.  

7 KOROSEC-SERFATY, P. Experience and Use of the Dwelling. In Altman and C. M. Werner 
(Eds.), Home Environments. New York: Plenum Press, p. 65-83, 1985

possa mostrar ou esconder. A visibilidade relaciona-se com o controle da ex-
posição do usuário. Esta dimensão fenomenológica permite o desenvolvimen-
to tanto de atividades íntimas, quanto de atividades que podem ser expostas 
socialmente. O estabelecimento da visibilidade relaciona-se, desta forma com 
os fenômenos de identidade (aquilo que deve ser exposto) e de privacidade 
(aquilo que deve ser ocultado).

A apropriação é o processo de ordenação das coisas no espaço. Segundo 
Malard (1993), esta ordenação envolve a interação recíproca entre usuário e es-
paço; o usuário atua e cuida do espaço, humanizando-o e apropriando-se dele, e, 
em contrapartida, o espaço se torna um lugar receptivo, com o qual o usuário se 
identifica. Desta forma, a apropriação também se relaciona com o fenômeno da 
identidade e com o fenômeno da ambiência, que é a necessidade de o usuário 
estar confortável enquanto atua e cuida do espaço.

Todo ambiente construído está submetido ao estabelecimento da dialética 
interior/exterior, ou seja, está sujeito à definição de lugares que podem se tornar 
universos particulares. Desta dimensão emerge a questão da visibilidade, onde 
aberturas, portas e janelas atuam como elementos articuladores entre espaços 
internos e externos, tornando-os visíveis ou escondidos. A apropriação revela o 
modo de experimentar o ambiente. 

Neste sentido, o conceito de transparência se relaciona à essas dimen-
sões, e é fundamental para  se desenvolver uma escola com altos níveis de 
conectividade entre espaços internos e externos, abertos e fechados, e de vi-
sibilidade, em todas as áreas de aprendizagens. A configuração dos espaços, 
com grandes portas e janelas de vidro, voltadas para jardins, pátios internos 
e externos e ampla vegetação, cria a sensação de abertura; aumenta a ilu-
minação natural; fornece o conceito de “olhos na rua” (segurança) e facilita a 
supervisão passiva8  dos professores. 

8 O conceito de supervisão passiva está relacionado à facilidade de monitoramento da equipe 

Figura 17 – Supervisão passiva: portas de vidro facilitam o 
monitoramento  da equipe pedagógica. 

Arcobaleno Kindergarten. Morbegno, Itália. 
Fonte: Loft Publications (2007)
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raRelaciona-se ainda o conceito de transparência ao sentido educador 
da arquitetura, ressaltado por Frago e Escolano (2001). Esses autores qua-
lificam o espaço escolar como um espaço cultural, que dotado de significa-
dos, transmite grande quantidade de estímulos às crianças, considerando-o 
portanto, como um elemento eficaz de educação. Na configuração de am-
bientes escolares, a arquitetura sustentável também pode ser uma aliada 
ao processo de ensino-aprendizagem, especialmente quando os sistemas  
da construção são visíveis. Ela pode se tornar um modelo dinâmico para 
ensinar noções de arquitetura, engenharia, construção e ciência ambiental, 
em harmonia com a natureza. 

Para o projeto que se propõe neste estudo, a transparência deverá ser 
aferida pela:

• utilização de amplas portas e janelas de vidros em todos os es-
paços, para melhorar o sentimento acolhedor e permitir à equipe 
pedagógica o monitoramento, desde a entrada, das crianças em 
suas atividades na escola;

• acesso visível da área da recepção para as várias áreas de ativi-
dades das crianças (pátio externo, biblioteca, sala de informática, 
etc.), para transmitir à comunidade o propósito da escola;

• forte relação de visibilidade entre as salas de atividades e as áre-
as de aprendizagem informal, como os terraços e áreas comuns 
entre as salas; isto facilita a supervisão passiva dos professores;

• articulação dos planos de telhado, permitindo que a luz natural 
penetre nos ambientes de passagem, reduzindo desta forma o 
sentimento de fechamento e insegurança, causado por ambientes 
escuros;

• articulação dos espaços, criando vistas interessantes de diferen-

de professores e técnicos, no cuidado com as crianças.

tes partes da escola, para criar sensação de surpresa à medida 
que as pessoas se movem dentro do edifício;

• acessibilidade direta entre áreas internas e externas e facilidade 
de supervisão passiva, trazendo mais luz natural e encorajando 
professores e crianças a usarem os espaços externos para outras 
aprendizagens;

• utilização de portas acústicas opacas deslizantes entre as salas 
de atividades, permitindo o funcionamento independente das sa-
las e em ocasiões especiais, o funcionamento conjunto;

• possibilidade de expansão dos horizontes das crianças, criando 
linhas de visibilidade que se estendem o máximo possível para 
fora das salas de atividades, permitindo contato com a natureza; 

• quantidade de luz natural oferecida aos usuários da escola, com-
binada com dispositivos de sombreamento, árvores e outras vege-
tações estrategicamente localizadas;

• utilização de sistemas naturais para aquecimento e reaproveita-
mento da água, valiosos pela sua afabilidade ambiental e o grande 
potencial para ensinar a respeito de conservação  e utilização de 
energia;

• exposição de elementos estruturais do edifício.

Figura 20 – Arquitetura sustentável: reaproveitamento da 
água da chuva; exposição dos elementos estruturais do edi-
fício. Roy Lee Walker Elementary School, McKinney, Texas. 

Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)

Figura 21 – Iluminação natural nos 
ambientes. Minami Yamashiro Prima-
ry School, Kyoto, Japão: Fonte: Loft 

Publications (2007)

Figura 22 – Exposição de elementos 
estruturais do edifício. Colégio em 

São Paulo, Marcos Acayaba: Fonte: 
Loft Publications (2007)

Figura 19 – Transparência física: utilização de portas des-
lizantes propicia a flexibilidade dos ambientes. Escola de 

educação infantil em Cacém, Portugal.
Fonte: Loft Publications (2007)

Figura 18 – Visibilidade entre  salas de atividades e pátios.
Foundation Elementary School.

 Fonte:Nair, Fielding, Lackney (2009)
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ra9. LUDICIDADE

Pesquisas demonstram que a ludicidade, palavra que se origina de 
“ludus” (latim), e que significa jogo, tem a abrangência de seu significado 
ampliada para além de suas origens. Suas implicações extrapolam os limi-
tes do livre brincar, para ser reconhecida como uma necessidade básica 
para a saúde da mente e do corpo e uma qualidade essencial da dinâmica 
humana, em qualquer idade.

Considerando essas questões, e a relevância da atividade lúdica 
como fator importantíssimo para o desenvolvimento das crianças, no ter-
ceiro capítulo desta pesquisa, relacionam-se aspectos e conceitos ligados 
ao lúdico que se associam ao caráter de jogo, brincadeira e divertimento. 
A atividade lúdica assim representada não só colabora para este desenvol-
vimento como é ferramenta valiosa no processo de aprendizagem infantil.

As características do lúdico estudadas, assim como a verificação de 
sua importância neste processo, ampliam a visão e a abordagem interdisci-
plinar que envolve os projetos de escolas de educação infantil, fase em que 
o lúdico deve ter atenção especial e em que os espaços para o livre brincar 
e para atividades lúdicas, em geral, são essenciais para as crianças.

Conforme pensamento de Brougère (1998), o lúdico (como jogo)  pres-
supõe uma aprendizagem social, que resulta da interação entre as pessoas 
e supõe regras que favorecem o exercício, o faz de conta , o imaginário e a 
invenção. O autor considera que o jogo é lugar de inovação e exploração e 
que a cultura lúdica é rica, complexa e diversificada.

Na escola, o jogo traz benefícios a todas as crianças, tornando di-
vertido e alegre o processo de ensino-aprendizagem. Sua utilização não 
objetiva apenas a diversão e o entretenimento, mas aprendizagens que 
desenvolvem a criatividade, a socialização, o raciocínio e a coordenação 
motora, enfim, que desenvolvem os domínios cognitivo, afetivo e psicomo-

tor das crianças. 
Segundo Piaget (1972), quando as crianças brincam, elas estão se 

socializando e desenvolvendo suas percepções, inteligências e tendências 
à experimentação. Neste processo, o desenvolvimento cognitivo das crian-
ças pode ser afetado pela interação delas com o espaço, relacionando des-
ta forma a capacidade de aprendizado não apenas à atividade lúdica mas 
também à percepção espacial. 

Neste sentido, Lima (1995) considera o espaço fundamental, pois é 
nele e através dele que é possível a realização de atividades lúdicas, tão 
importantes na aprendizagem e desenvolvimento infantil. A autora afirma  
que o espaço escolar deve ser um lugar para brincar, crescer e se desen-
volver.

 Desta forma, é importante que a ludicidade seja desenvolvida em 
todos os espaços da escola, não somente nas áreas externas, mas no 
aprendizado integrado às outras disciplinas, pois facilita a participação das 
crianças nas atividades pedagógicas e ajuda no desenvolvimento de suas 
inteligências múltiplas. É necessário, portanto, uma relação positiva entre 
ludicidade, qualidade espacial e desenvolvimento intelectual. 

A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardners (apud Nair, 
Fielding, Lackney, 2009), diz que todos os seres humanos têm oito inteli-
gências:

• linguística: inteligência com palavras
• lógico-matemática: inteligência com números
• musical: inteligência musical
• cinestésico-corporal: inteligência para esportes e ginástica
• espacial: inteligência para desenhos e 3D
• naturalista: inteligência com a natureza
• interpessoal: inteligência social
• intrapessoal: inteligência consigo mesmo

Figura 22 – Espaços de brincar: estímulo à imaginação e 
exploração.

Fonte: Dudek (2008)
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raAinda que esta teoria esteja relacionada com estudos da mente, e 
não como estratégia de intervenção educacional, Nair, Fielding e Lackney 
(2009) consideraram importante entender e aplicar esta teoria no planeja-
mento de ambientes escolares. 

Segundo esses autores, quando esta teoria é apropriadamente apli-
cada na escola, oferece aos estudantes a oportunidade de se engajar em 
assuntos que talvez apresentados de outra maneira não despertassem o 
interesse deles, esta teoria pode, ainda, ajudá-los a fortalecer uma área 
da inteligência, na qual eles são fracos, completando sua experiência com 
outra área de inteligência na qual eles são fortes.

Nair, Fielding e Lackney (2009) estabelecem uma relação entre essas 
inteligências múltiplas e os tipos de espaços escolares. Afirmam que, para 
se criar ambientes de aprendizagem interessantes e interativos, é necessá-
rio que eles favoreçam o máximo possível dessas inteligências. Para eles, 
determinadas configurações espaciais, tais como: anfiteatro, biblioteca, ter-
raços, praças e salas com possibilidades de expansão ou com mobiliário 
agrupado em divisórias, são superiores, do ponto de vista desta teoria, à 
uma sala de aula tradicional, pois conseguem nutrir, no mesmo espaço, 
várias inteligências. 

Esses autores consideram que certos ambientes levam as crianças a 
distintos comportamentos físicos e sociais. Embasados em diferentes pes-
quisas, afirmam, por exemplo, que tetos altos como os de um ginásio, en-
corajam o comportamento ativo; tetos baixos, o comportamento quieto; es-
paços maiores e mais abertos levam as crianças a demonstrar sentimento 
de exploração sensorial e tátil, possibilitam maior interação e oportunidades 
para a autonomia, mas fornecem menos oportunidades para o comprome-
timento cognitivo.

Neste sentido, percebe-se que nas escolas de educação infantil, essa 
teoria poderá ser aplicada com a utilização de atividades lúdicas integradas 

aos vários tipos de aprendizagens, e realizadas em espaços que permitam 
que elas se realizem. Por exemplo: uma criança que tenha dificuldade de 
aprender determinado assunto numa configuração de sala de aula tradicio-
nal, usando sua inteligência cognitiva, poderá aprender este mesmo assun-
to, no pátio descoberto da escola, ou em outro ambiente, através de brin-
cadeiras ou performance, utilizando sua inteligência cinestésico-corporal 
ou musical. A ludicidade, aliada à qualidade do espaço, pode estimular a 
inteligência da criança.

Um outro aspecto singular, acentuado por Bastianini, Chicco e Mela 
(2002)9, e que reforça a relação entre ludicidade e qualidade espacial, é a 
importância que se deve dar à atividade psicomotora infantil. O relaciona-
mento da criança com o espaço é de natureza ativa, sendo então neces-
sário que o planejamento dos espaços infantis contemple as necessidades 
de segurança e aventura da criança, pois estas ajudam e possibilitam a 
experiência e o desenvolvimento infantil.  

Ainda reforçando esta relação, percebe-se, por analogia, que as ca-
racterísticas do jogo:  prazer,  liberdade, caráter não sério, sua limitação 
no tempo e no espaço, regras, caráter representativo, assim como as pala-
vras: tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, solução, união 
e desunião, ritmo e harmonia (Huizinga, 1980) fazem parte do discurso 
referente ao universo infantil, mas, também podem ser consideradas como 
características importantes no estudo da forma arquitetônica. 

Essas características podem estar relacionadas tanto àquelas quali-
dades urbanas tais como: singularidade, simplicidade de forma, continui-
dade, predominância, clareza de ligação, diferenciação direcional, alcance 
visual, consciência do movimento, séries temporais, nomes e significados, 
apontadas por Lynch (1997) como importantes para o design urbano, como 

9 Ver capítulo 4 desta pesquisa
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ratambém relacionadas com as características da complexidade apontadas 
por Rapoport (1978) e que são apreendidas através da percepção sensorial 
e reveladas na arquitetura na riqueza de detalhes: cor, contraste, surpresa, 
mistério, novidade, simbolismo, multiplicidade de significados, variedade de 
elementos (texturas, formas, pesos) e variedade temporal. Enfim, é possí-
vel  relacionar o caráter de inovação e exploração do lúdico com as carac-
terísticas da complexidade acima citadas.

 Percebe-se, também por analogia, que assim como o lúdico, con-
siderado como jogo, revela um sistema de regras definido por estruturas 
sequenciais que especificam sua modalidade: como por exemplo, num jogo 
de baralho, em que com um mesmo número de cartas pode-se ter vários 
tipos de jogos com regras diferentes;  na arquitetura, é possível que com 
um mesmo número de elementos, seriados ou não, produzir diversas com-
binações que podem gerar formas e espaços diferentes. 

Sendo assim, tanto a ludicidade, quanto as qualidades espaciais aqui 
colocadas, e representadas pelo acolhimento, polivalência, complexidade e 
transparência, conferem aos espaços a dimensão lúdica que se quer enfa-
tizar, ou seja, aquelas qualidades que os tornam mais atraentes, interativos 
e estimulantes para a criança.

No projeto de escola proposto, a ludicidade deverá ser verificada, de 
forma geral, no modo pelo qual os espaços internos e externos se intera-
gem para promover a socialização das crianças e o surgimento de situa-
ções e atividades lúdicas.

Mais especificamente:
• na configuração ampla e com pés-direitos variados das salas de 

atividades;
• nos terraços de aprendizagens externos, integrados às salas de 

atividades e às salas especiais;
• no favorecimento da autonomia e segurança da criança, através 

de mobiliário e materiais acessíveis que garantam a ausência de 
riscos;

• na diversidade e complexidade das áreas externas (presença de 
árvores, desníveis no terreno, escadas, rampas, nichos, brinque-
dos, horta, pomar, terraços para atividades “sujas”), estimulando 
o livre brincar e o senso de aventura e de exploração da criança;

• nos locais para performances teatrais, faz de conta , dança, músi-
ca tais como: anfiteatro e pátios integrados às áreas comuns das 
salas;

• nos amplos eixos de circulação, que transformam simples percur-
sos em divertidos passeios e aprendizagens;

• na presença de elementos essencialmente lúdicos tais como: pér-
gulas, espelhos d’água, duchas, parques de areia, parques com 
brinquedos e casa de bonecas ;

• nos cantos e recantos;
• no uso de texturas e cores variadas e de materiais perceptíveis.

Figura 23 – Terraços integrados aos ambientes da escola. 
Hoyle Early Years Centre, Bury, Inglaterra

Fonte: Dudek (2008)

Figura 24– Materias perceptíveis. Kastellet 
Primary and Secondary School, Oslo, Norway.

Fonte: Loft Publications (2007)
Figura 26 – Materias perceptíveis. NDNA Regional Center, Londres, Inglaterra.

Fonte: Loft Publications (2007)

Figura 25 – Espaços amplos, coloridos e 
seguros. Kindergarten at Satit Bilingual 

School, Patumthani, Tailândia (em cima); 
Fawood Chindren”s Centre, Londres, Ingla-

terra (em baixo)
Fonte: Dudek (2008)
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ESTUDOS DE CASO Para um estudo mais detalhado, focado na especificidade da arquitetura 
e nos conceitos apresentados até aqui, algumas escolas de educação infantil 
foram escolhidas para análise.

Dos exemplos levantados, destacam-se a Hazelwood School em Dum-
breck, Glasgow no Reino Unido, The Children’s School em Stanford, Connecti-
cut nos Estados Unidos,  e a Escola da Criança, em Uberlândia, Minas Gerais, 
no Brasil.

A análise dá ênfase aos pressupostos apontados na presente pesquisa, 
ou seja, verifica a dimensão lúdica dos espaços materializada em:

• espaços que valorizam seus usuários e que determinam uma intera-
ção recíproca entre pessoas e entre elas e os objetos (ambientes);

• espaços convidativos, que apresentam a qualidade de lugar;
• espaços polivalentes, que possuam uma capacidade ampliada de uti-

lização, acomodação e possibilitam a apropriação deles pelos seus 
usuários; 

• espaços perceptíveis e articulados, que acomodam as relações e ati-
vidades desejadas em cada situação, permitindo legibilidade e  au-
mento da percepção espacial;

• espaços complexos, com possibilidades de mescla de usos, manipu-
lação de itinerários, relações entre as várias áreas, opções de dese-
nho aberto e influência do meio natural;

• espaços lúdicos, onde o livre brincar, o conhecimento e aptidões das 
crianças podem ser estimulados; 

• espaços que utilizam  cores e materiais que os tornam  mais percep-
tíveis e lúdicos.

É importante frisar que em todos esses aspectos, foi considerada a im-
portância da relação criança-ambiente no desenvolvimento infantil.
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A Hazelwood School é uma escola de aprendizagem alternativa, que aten-
de a cerca de 60 alunos, com idade entre 2 e 19 anos, com deficiência sensorial 
múltipla. Cada aluno apresenta uma combinação de duas ou mais das seguintes 
deficiências: visual, auditiva, de mobilidade e cognitiva.

Segundo os organizadores do programa Designshare – programa que 
focaliza a discussão e concepção de escolas inovadoras, onde a ênfase prin-
cipal é a aprendizagem –, esta escola é um centro de aprendizagem que 
objetiva o desenvolvimento de seus alunos, através de um currículo diver-
sificado e individualizado, e seu edifício foi concebido como um dos fatores 
auxiliadores do processo de desenvolvimento dos alunos.

Os arquitetos Gordon Murray e Alan Dunlop, autores do projeto da escola, 
afirmam que devido à complexidade e especificidade do programa, o período 
de coleta de dados e entrevistas com pais, professores, médicos, especialistas 
e alunos, foi longo e crucial apara a elaboração de um projeto funcional e ino-
vador. Essa interação possibilitou a compreensão das necessidades e poten-
cialidades dos usuários, resultando num edifício com uma excelente qualidade 
arquitetônica, concebido, visando não apenas a estimulação dos sentidos, mas 
também a imaginação, tanto dos alunos como dos professores e funcionários. 

A escola está situada num grande parque público da cidade de Glasgow 
na Escócia. Para preservar as árvores existentes e as características naturais 
do sítio, o edifício foi implantado de tal forma que os ambientes se desenvol-
vem ao longo de um eixo que se curva ao redor dessas árvores, criando assim, 
uma série de espaços verdes externos, utilizados também como ambientes de 
aprendizagem e essenciais para a prática de ensino da escola. 

 Esta solução se mostrou apropriada e ambientalmente correta, pois ga-
rante a preservação da paisagem e possibilita uma maior interação entre os 
ambientes internos e externos, como vimos ao longo deste estudo, tão impor-

tantes para a noção e operação de manipulação do espaço pelo homem.
A forma baixa e curvilínea reduz a escala percebida, tornando o edifício 

menos intimidante e mais acolhedor; o telhado de zinco permite pouca inclina-
ção e deixa a copa das árvores livres;  os materiais de revestimento, seleciona-
dos pelas suas qualidades sensoriais (madeira, cortiça e pedras), mesclam-se 
à topografia do terreno e são simpáticos ao contexto. Enfim, o edifício se apre-
senta mais como um elemento da paisagem do que como arquitetura; solução 
que elimina qualquer sensação institucional e cria um design totalmente adap-
tado ao entorno. 

A escolha desses materiais é de grande importância, pois sua utilização 
possibilita o aumento da percepção, provocando experiências sensoriais que 
enriquecem a experiência e são fundamentais na relação homem-ambiente.

A planta sinuosa se estende sobre o eixo leste-oeste e abriga 10 salas de 
aula com volumes salientes voltados para o norte, e salas especiais como de 
música, artes e biblioteca, para o sul. Esses dois conjuntos estão ligados por 
uma circulação aberta para jardins, que está definida como uma rua interna, 
que oferece uma parede sensorial de cortiça, de forma irregular e dupla fun-
ção: orientação dos alunos com deficiência visual para os ambientes da escola 
e armazenamento de materiais para as salas de aula.

O ginásio, a piscina para hidroterapia e a cozinha ficam aninhadas numa 
das extremidades deste eixo, ligadas a ele por um ambiente multiuso que abri-
ga o refeitório e a entrada.  Um anexo que abriga dormitórios, ambientes para 
culinária e entretenimento para os adolescentes do último ano, instala-se no 
final deste eixo, estabelecendo assim uma ponte entre a escola e o ambiente 
de suas próprias casas.

Os ambientes são instigantes e desafiadores (existem cantos no edifício) 
mas também seguros, permitindo uma aprendizagem independente, estimu-
lante e autônoma.

Além da parede sensorial, outros recursos também foram utilizados para 

Figura 27  – Estudo do paisagismo:
o edifício abraça árvores existentes. 

Fonte: www.archidose.org
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tificação dos ambientes: marcações táteis nas paredes e no chão, diferentes 
alturas de teto, janelas amplas em diversas alturas, portas de vidro para o ex-
terior, brises e a inclinação suave do telhado que permite a máxima iluminação 
natural. 

Na fachada norte, volumes rebaixados que abrigam armários colaboram 
para a identificação das salas duas a duas, cada uma delas com saída para 
o exterior. No lado sul, paredes revestidas de madeira e ardósia abraçam os 
jardins e os parques infantis, ambientes que funcionam como salas ao ar livre.

O edifício não pretende ser apenas amigável ao meio ambiente, mas 
também se abre para a comunidade local. Ginásio e piscina ficam abertos à 
noite para outros grupos de pessoas.

Ainda que projetada para crianças com deficiência sensorial, esta escola 
poderia ser utilizada por todas as crianças, pois valoriza as pessoas e promove 
interação entre elas e o ambiente. Oferece espaços atraentes e convidativos, 
abertos ao meio natural e espaços externos que permitem o livre brincar e ou-
tros tipos de atividades.

A complexidade, variedade e articulação das formas, bem como os mate-
riais e cores utilizados,  tornam os espaços perceptíveis, garantindo o interesse 
e ampliando a capacidade de uso, acomodação e apropriação. Sem dúvida, 
um lugar excitante e excelente para crescer, brincar e se desenvolver.

Figura 28 – Rua interna, com parede sensorial de cortiça
Fonte: www.designshare.com

Figura 29 – Planta da escola
Fonte: www.designshare.com

1.ENTRADA 5.HIDROTERAPIA 9.SALAS DE AULA 13.ARTES 17.AULAS ESPECIAIS

2.PÁTIO MULTIUSO 6.GINÁSTICA 10.BANHEIROS 14.LABORATÓRIO 18.SERVIÇOS

3.REFEITÓRIO 7.COZINHA 11.MÚSICA 15.EXPOSIÇÕES 19.ESTAR/COZINHA

4.ADMINISTRAÇÃO 8.BERÇÁRIO 12.AULAS ESPECIAIS 16.BIBLIOTECA 20.QUARTOS ALUNOS

http://www.designshare.com
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Figura 30 – Vista aérea da escola
Fonte: www.glasgowarchitecture.co.uk

Figura 31 – Vista da escola a partir da rua
Fonte: www.glasgowarchitecture.co.uk

Figura 32 – Fachada norte, integração com o meio natural
Fonte: www.glasgowarchitecture.co.uk

Figura  33 – Vista externa à noite
Fonte: www.glasgowarchitecture.co.uk

http://www.glasgowarchitecture
http://www.glasgowarchitecture.co.uk
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Figura 34 – Jardim sul
Fonte: www.glasgowarchitecture.co.uk

Figura 35 – Parques com funções diversificadas
Fonte: www.glasgowarchitecture.co.uk

Figura 36 – Vista sul à noite
Fonte: www.designshare.com

Figura 37 – Brises de madeira controlam entrada dos raios solares
Fonte: www.designshare.com

Figura 38 – Painel de ardósia fechando a sala de hiroterapia e piscina
Fonte: www.designshare.com e www.murraydunloparchitects.com

http://www.glasgowarchitecture
http://www.designshare
http://www.designshare.com
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Figura 39 – Jardins da fachada sul; o edifício abraça as árvores existentes
Fonte: www.designshare.com

Figura 40 – Salas infantis; farta iluminação e grande área de armazenamento
Fonte: www.designshare.com

11. THE CHILDREN’S SCHOOL

Projetada pelo escritório Maryan Thompson Architects, esta escola de 
educação infantil está localizada em um terreno plano de grandes dimensões, 
todo arborizado, na cidade de Stanford, Connecticut, Estados unidos.

O edifício está totalmente integrado à natureza, com planos de telhado 
enviesados, dispostos suavemente um contra o outro, com sheds de ilumi-
nação que permitem que a passagem de luz natural defina a utilização dos 
espaços. Sua arquitetura estimula as crianças a conservar o meio ambiente e 
a compreender a interligação entre interior e exterior, que juntos formam um 
todo maior.

Numa escola com esta, as crianças aprendem sobre o aproveitamento 
do sol para aquecer os edifícios, e que estes podem ser refrigerados através 
de ventilação natural. Aprendem também sobre a importância do aproveita-
mento da água da chuva, que pode ser utilizada tanto para experiências como 
para regar a terra.

O espaço da escola é aberto, os ambientes se desenvolvem sem pa-
redes, incentivando a livre circulação das crianças pelas diversas áreas de 
aprendizagem. Várias portas se abrem para fora, multiplicando as relações 
com os diferentes espaços externos, utilizados para brincadeiras e todo tipo 
de atividades.

A sequência livre dos espaços oferece uma aprendizagem dinâmica, com 
maior possibilidade de mobilidade para as crianças. Estimula o sentimento de 
aventura, exploração e interação com o meio natural.

Segundo dados do Programa Designshare, a capacidade de atendimen-
to da escola é de 120 crianças, entre 2 a 8 anos de idade, em dois turnos. Em 
cada turno, as crianças são divididas por idade em dois grupos, que ocupam 
duas áreas distintas, unidas por uma área central, logo na entrada, para a re-
cepção dos alunos.

http://www.designshare


134       135

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

E
st

ud
os

 d
e 

ca
soO edifício está voltado para o sul, permitindo desta forma o maior apro-

veitamento do calor do sol no inverno; no verão, o controle da iluminação é fei-
to por brises de madeira, que amenizam a insolação nos ambientes. Grandes 
aberturas permitem a refrigeração passiva do edifício, através de ventilação 
cruzada.

A paleta de materiais naturais foi escolhida por sua durabilidade e sustenta-
bilidade, revelando o compromisso da escola com o meio ambiente.

Ao considerar o belo cenário natural em que a escola foi inserida, os 
arquitetos que a projetaram não só conseguiram um espaço inovador, que va-
loriza a interação recíproca entre o edifício, crianças, adultos e o meio, mas, 
também, um espaço atraente e acolhedor, que participa do desenvolvimento 
da criança como um todo.  A forma como o edifício foi concebido favorece a 
realização de várias atividades lúdicas, e seus elementos podem ser conside-
rados conteúdos de aprendizagem em si mesmos.

Figura 42 – Implantado entre a copa das árvores, 
o edifício apresenta volumes orientados para 

o aproveitamento da luz e do calor do sol.
Fonte: www.designshare.com

Figura 41 – Decks de madeira assentam-se suavemente no terreno, expandindo a área de 
utilização das salas. Pedras soltas no jardim e na areia estimulam a imaginação das crianças e 
barris de plástico recolhem a água da chuva e ajudam na educação sobre o ciclo hidrológico e 

reutilização da água.
Fonte: www.designshare.com 

Figura 43 –  A sequência livre entre os espaços possibilita aprendizagem dinâmica e liberdade de movimento. As grandes aberturas e o jogo entre os telha-
dos fazem a distinção entre interior e exterior.

Fonte: www.designshare.com 

http://www.designshare.com
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1,ENTRADA 4.ARTES E CIÊNCIA 7.BIBLIOTECA 10.JARDIN DA CIÊNCIA 13.DECK DE MADEIRA 16.SECRETARIA

2.PÁTIO 5.BRINCQUEDOTECA 8.ARTES E CIÊNCIA 11.REFEITÓRIO 14.JARDINS 17.DIRETORIA

3.APRENDIZ. .2-5 ANOS 6.APRENDIZ.  5-8 ANOS 9.GALERIA 12.DANÇA E MÚSICA 15.PARQUE AREIA 18.ALMOXARIFADO

Figura 45 – Cortes
Fonte: www.designshare.com

Figura 44 – Planta da escola
Fonte: www.designshare.com

http://www.designshare.com
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A Escola da Criança é uma escola particular que atende a crianças do 
maternal ao 9º ano. Está localizada em Uberlândia, Minas Gerais, em um bair-
ro predominantemente residencial e de topografia acidentada.

Projetada pelos arquitetos Maria Eliza Guerra e Roberto Andrade, a arqui-
tetura da escola apresenta forte relação com a proposta construtivista de ensino 
adotada pela escola, que enfatiza, entre outros pressupostos, que a criança cons-
trói seu conhecimento a partir de suas relações com o meio ambiente; é também, 
o resultado do compromisso com o cliente (pessoa abrigada), com o lugar e com 
a comunidade. Isto pode ser verificado desde a forma de implantação do edifício 
até a sua organização espacial.

A escola está implantada em um sítio com grandes dimensões e que 
apresenta forte declividade e farta vegetação. Seu edifício compõe-se de blo-
cos assentados em planos que respeitam as características topográficas do 
terreno e que se acomodam entre as árvores ali existentes, privilegiando-se as 
vistas e a vegetação.

O acesso à escola é feito por meio de uma área de recolhimento com dois 
portões, um para pedestres e outro para veículos, cobertos por uma marquise 
de concreto, ambos situados ao nível da calçada e paralelos à rua. A partir daí, 
uma rampa pavimentada faz a ligação entre a rua e os ambientes da escola.

A concepção do edifício em blocos horizontais favorece sua integração 
com as áreas externas, que formam jardins e parques onde as crianças, além 
de brincar, podem fazer várias atividades fora das salas de aula. Cada bloco 
está pintado com uma cor, facilitando desta forma a identificação dos ambien-
tes pelos usuários da escola.

Organizados ao longo de uma circulação ampla, que se configura como 
um espaço multiuso e de convivência, quatro blocos estabelecem setores dife-
rentes, que abrigam as atividades do maternal, o refeitório, jardim de infância e 

Figura 47 – Implantação
Fonte: Andrade Guerra Arquitetos

Figura 46 – O edifício fica inserido entre árvores existentes
Fonte: arquivo da pesquisadora
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trutivista, três elementos primários da natureza (água, terra e fogo) foram incor-
porados simbolicamente ao projeto, materializados na praça da água, praça do 
fogo e praça da terra (horta). Esses lugares se juntam ao “circo” e se organi-
zam na extremidade de dois eixos imaginários que se cruzam, estabelecendo 
quatro áreas importantes de aprendizagem, onde é possível a realização de 
diversas atividades lúdicas, direcionadas ou não.

Influenciada pelo meio natural, a arquitetura desta escola se apresenta 
de forma inovadora, propondo espaços abertos, acolhedores e estimulantes, 
onde a criança pode ter suas necessidades e desejos supridos, especialmente 
o de brincar livremente.

ensino fundamental (1ª a 4ª série). Esta circulação prolonga-se e faz conexão 
com outras áreas da escola: o bloco que atende aos alunos da 5ª a 9ª série 
do ensino fundamental e a quadra de esportes (construídos posteriormente), o 
circo, a biblioteca e os laboratórios. A administração fica num bloco separado, 
perto da entrada, e conecta-se aos outros ambientes por meio de uma marqui-
se que termina no refeitório.

Desde a entrada da escola é perceptível a riqueza da combinação entre 
áreas fechadas e abertas, internas e externas, reveladas na composição plás-
tica dos volumes e na utilização de cores, texturas e materiais diversificados.

Figura 48– A circulação une os blocos e define uma grande área de convivência
Fonte: arquivo da pesquisadora

Figura 49 – Volumes distintos com cores diferentes auxiliam na identificação dos ambientes
Fonte: Andrade Guerra Arquitetos
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Figura 50 – Os elementos da arquitetura se apresentam de forma lúdica
Fonte: arquivo da pesquisadora Figura 52 – Axonométrica

Fonte: Andrade Guerra Arquitetos

Figura 51 – Parques e jardins nas áreas externas
Fonte: arquivo da pesquisadora 
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As escolas de educação infantil públicas de Uberlândia foram visitadas 
no primeiro semestre de 2008, com o objetivo de se conhecer a demanda e o 
programa de necessidades dessas instituições, e verificar se os edifícios, na 
sua materialidade, estão refletindo as necessidades das crianças, entre essas 
necessidades, a de oferecer espaços de qualidade como suporte para as ati-
vidades lúdicas, essenciais ao desenvolvimento infantil. A investigação incluiu 
pesquisas de projetos, entrevistas e material fotográfico, mas não teve como 
propósito um levantamento completo de todas as escolas, apenas a verifica-
ção e comprovação de uma das hipóteses complementares descritas na intro-
dução desta pesquisa

Essas instituições pertencem à rede pública municipal e cada uma delas 
recebe a denominação de EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil.

Existem em Uberlândia várias EMEIs, a maioria funcionando em prédios 
adaptados; poucos edifícios foram construídos com a finalidade de acolher e 
educar as crianças de 0 a 6 anos de idade.

O projeto pedagógico das EMEIs de Uberlândia é direcionado pelo Refe-
rencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998b) e pelos Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006b) do Ministério da Educa-
ção (MEC). 

Segundo recomendações descritas no Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infanti - Introdução – Volume 1 (1998b, p. 69),

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar 
condições para que as crianças possam usufruí-lo em bene-
fício de seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é 
preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, 
sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos 
professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser 

pensado e rearranjado, considerando as diferentes necessi-
dades de cada faixa etária, assim como os diferentes proje-
tos e atividades que estão sendo desenvolvidos. 

Partindo desses pressupostos e considerando ainda os Parâmetros Bá-
sicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil (2006a) definidos 
também pelo MEC, alguns focos de observação foram estabelecidos para aná-
lise nesta pesquisa:

• aspectos contextuais e ambientais (implantação, tipologia arquitetô-
nica, aberturas, dispositivos de sombreamento, infraestrutura urbana) 
e suas relações com o conforto ambiental e psicológico dos usuários;

• aspectos programático-funcionais e compositivos (setorização dos 
espaços, acessos e percursos, ambientação interna, valorização dos 
espaços externos, arranjos espaciais) relacionados com o desenvol-
vimento infantil;

• aspectos técnicos e construtivos (materiais e acabamentos) e sua 
influência na percepção espacial das crianças;

• construção do espaço como ambiente lúdico, capaz de acolher e es-
timular a criança, auxiliando o processo de ensino-aprendizagem.

Da análise desses aspectos, e de modo geral, fica claro que a maioria 
dessas instituições funcionam em instalações precárias e não adequadas para 
a educação infantil.

Verifica-se, especialmente nos edifícios adaptados, que estes, muitas 
vezes, não oferecem condições de conforto térmico, acústico e lumínico ne-
cessários e desejáveis para os ambientes de aprendizagem. Com orientação 
solar desfavorável e ventilação natural insuficiente, esses edifícios têm janelas 
pequenas, inacessíveis às crianças e desprotegidas da insolação.

Externamente, a maioria dos edifícios tem cobertura de telhas de fibro-
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um barrado colorido sem nenhuma variedade. A entrada também não dispõe 
de elementos convidativos e acolhedores para receber os pais e os alunos da 
escola.

As potencialidades do espaço são limitadas. Os ambientes internos, 
como as salas de aula e salas especiais, são pequenos e com pouca ou ne-
nhuma relação com o meio externo. Os arranjos espaciais são confusos e 
oferecem poucas oportunidades de mobilidade e interação prazerosa entre as 
crianças. 

O caráter lúdico é praticamente inexistente, percebido apenas em dese-
nhos infantilizados, como por exemplo, os personagens de Walt Disney e da 
Turma da Mônica, nas salas de aula e nos playgrounds das áreas externas. 
Os elementos do ambiente não foram trabalhados para despertar os sentidos 
e a curiosidade das crianças, estão aquém de um espaço acolhedor capaz de 
estimulá-las em atividades de aventura e em brincadeiras.

Até mesmo nas escolas mais novas, projetadas para este fim, percebe-
se que os espaços não correspondem ao que requer a pedagogia educacional 
e que a ênfase não foi colocada na criança e na aprendizagem, mas sim na 
demanda, ou seja, na quantidade de salas oferecidas para suprir a necessi-
dade das comunidades. Os espaços refletem ainda conceitos de uma visão 
tradicional de ensino e muito pouco foi explorado no sentido de oferecer às 
crianças espaços para socialização, brincadeiras, exploração e espaços em 
que ela possa estar ao ar livre, em atividades de movimentação ampla ou fi-
car sozinha, nos momentos de reflexão. De maneira geral essas escolas não 
apresentam soluções adequadas que acomodem o tipo de atividades a que a 
educação infantil se propõe.

A seguir apresentam-se fotos e projetos de algumas das escolas visita-
das:

EMEI CORA CORALINA

Figura 53 – EMEI Cora Coralina: imagens externas da escola
Fonte: arquivo da pesquisadora

Figura 54 – EMEI Cora Coralina: os ambientes externos são utilizados de maneira previsível e convencional.
Fonte: arquivo da pesquisadora
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Figura 55 – EMEI Cora Coralina: ambientes internos sem inovação e com janelas inacessíveis às crianças. 
Fonte: arquivo da pesquisadora

EMEI CORA CORALINA EMEI PAMPULHA 

Figura 56 – EMEI Pampulha: o tratamento plástico dos volumes do edifício reflete a precariedade das instalações e a pouca importância dada aos espaços 
que atendem as crianças nessa faixa etária.

Fonte: arquivo da pesquisadora
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Figura 57 – EMEI Pampulha: ambientes internos sem nenhuma relação com o exterior e com janelas pequenas. Materiais e mobiliário não estimulam a per-
cepção espacial das crianças.

Fonte: arquivo da pesquisadora

EMEI PAMPULHA 

Figura 58 – EMEI Pampulha: espaços externos pequenos e desinteressantes, o lúdico comparece apenas no playground e com brinquedos convencio-
nais.

 Fonte: arquivo da pesquisadora

EMEI PAMPULHA 
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Figura 59 – EMEI Roosevelt: reformada recentemente, a escola apresenta melhorias em relação às mais antigas, mas os elementos da construção ainda são simples 
e sem inovações, elaborados a partir de práticas projetuais convencionais; mesmo com área externa generosa, não existe conexão interior-exterior

Fonte: arquivo da pesquisadora

Figura 60 – EMEI Roosevelt : as potencialidades de uso do espaço externo são maiores, mas os  equipamentos e mobiliário ainda são convencionais e fixos.
Fonte: arquivo da pesquisadora

Figura 61 – Implantação EMEI Roosevelt.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Uberlândia

EMEI ROOSEVELT
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Figura 62 – EMEI Roosevelt: os materiais utilizados não oferecem qualidade sensorial, os ambientes se tornam monótonos e desinteressantes.
 Fonte: arquivo da pesquisadora

EMEI ROOSEVELT

Figura 63 – EMEI Morumbi: fachada.
Fonte: arquivo da pesquisadora

EMEI MORUMBI

Figura 64 – EMEI Morumbi: planta
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Uberlândia
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Figura 65 – EMEI Morumbi: espaços internos da escola: pátio central, brinquedoteca, sala de atividades 
e banheiro infantil.  

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Uberlândia

EMEI MORUMBI EMEI MORUMBI

Figura 66 – EMEI Morumbi: espaços externos: as potencialidades não são exploradas ao máximo. O edifício não oferece uma relação favorável entre o interior 
e o exterior.
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ANTEPROJETO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 14. LEGISLAÇÃO

De acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2006b), a história da educação infantil no Brasil é relativa-
mente recente. Foi a partir da década de 1980 que o atendimento ao pré-
escolar passou a ser tema de pesquisas e debates na sociedade brasileira. Em 
1988, a Constituição Federal amplia a discussão sobre a infância e reconhece, 
como dever do Estado, a garantia do atendimento das crianças de 0 a 6 anos 
de idade em creches e pré-escolas, vinculando esse atendimento à área edu-
cacional e essa responsabilidade aos municípios.

Em 1996, o MEC inclui a educação infantil na nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96, e passa a implementar 
ações específicas na área. Desde então, a educação infantil passa a ter função 
específica no sistema educacional e, passa a ser considerada a  primeira etapa 
da Educação Básica, com o propósito de iniciar a formação necessária a  todo 
cidadão brasileiro. 

De acordo com as proposições da LDB, as creches e pré-escolas deve-
riam estar integradas ao novo sistema de ensino, no prazo de três anos, a con-
tar da data de sua publicação, e garantir que seus estabelecimentos tivessem 
espaço físico e materiais adequados à nova proposta.

Dois anos depois, em 1998, o MEC intensifica a discussão com a publi-
cação dos Subsídios para credenciamento e funcionamento de instituições de 
Educação Infantil (BRASIL, 1998a), documento que contém sugestões de qua-
lidade que servem como referência para a elaboração das regulamentações 
específicas para a educação infantil pelos Conselhos Estaduais e Municipais.

Ainda neste mesmo ano, o MEC elabora o Referencial Curricular Na-
cional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998b), documento que se constitui 
na primeira proposta curricular oficial destinada igualmente à creche e à pré-
escola.
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de Educação (CNE), foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil, como Resolução CNE/CEB nº 1 de 07/04/1999 (BRASIL, 
1999). Diferente do Referencial, que se constitui apenas em um documento 
orientador, as Diretrizes têm caráter mandatório para todas as creches e pré-
escolas, englobadas então na nomenclatura Instituições de Educação Infantil, 
tanto municipais quanto estaduais.

Segundo os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infan-
til (BRASIL, 2006b), 

As Diretrizes definem em seu art.3º os fundamentos nortea-
dores que devem orientar os projetos pedagógicos desenvol-
vidos nas instituições de Educação Infantil:
a. “Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, 

da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum;
b. Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, 

do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem De-
mocrática;

c. Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da 
Ludicidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas 
e Culturais”.

Em 2000, as Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 
2000), deliberam sobre a vinculação das instituições de educação ifantil aos 
sistemas de ensino e sobre vários aspectos relacionados à qualidade do seu 
atendimento: proposta pedagógica, regimento escolar, formação de professo-
res, espaço físico e materiais. 

Complementando essa série de documentos, em 2001 foi promulgada a 
lei que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2001), que, 
entre outras considerações, vem somar critérios e parâmetros de qualidades 
para os espaço físicos da educação infantil.

Recentemente, e em consonância com o MEC, a Secretaria de Educa-

ção Básica (SEB) apresenta os seguintes documentos:
•	 Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 

a 6 anos à educação (BRASIL, 2005a) 
•	 Parâmetros Nacionais de infra-estrutura para instituições de Educa-

ção Infantil (BRASIL, 2005b)
•	 Parâmetros Básicos de infra-estrutura para instituições de Educação 

Infantil (BRASIL, 2006a)
•	 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRA-

SIL, 2006b) 

Analisando estes documentos, percebe-se que eles foram elaborados 
por equipes multidisciplinares das áreas da educação, psicologia, pedago-
gia, sociologia e arquitetura, e que os seus textos estão fundamentados nas 
pesquisas de autores consagrados da psicologia e do comportamento infantil. 
Verifica-se também, que as recomendações contidas neles não divergem da 
reflexão a que esta pesquisa se propõe, ao contrário, a reforçam. Tais reco-
mendações são contempladas naqueles cinco conceitos-síntese (acolhimento, 
polivalência, complexidade, transparência, ludicidade) apresentados anterior-
mente e nas diretrizes projetuais que serão descritas no capítulo 17 desta pes-
quisa.

Assim, dada a importância destes documentos, justifica-se a apresenta-
ção a seguir de alguns trechos extraídos deles e identificados como relevantes 
para este trabalho. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil

A criança é um ser social que nasce com capacidades 
afetivas, emocionais e cognitivas.Tem desejo de estar próxi-
ma às pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas 
de forma que possa compreender e influenciar seu ambien-
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comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras 
para se expressar, podendo aprender, nas trocas sociais, 
com diferentes crianças e adultos cujas percepções e com-
preensões da realidade também são diversas.

Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam 
aprender com os outros, por meio dos vínculos que estabe-
lece. Se as aprendizagens acontecem na interação com as 
outras pessoas, sejam elas adultos ou crianças, elas também 
dependem dos recursos de cada criança. Dentre os recursos 
que as crianças utilizam, destacam-se a imitação, o faz de 
conta , a oposição, a linguagem e a apropriação da imagem 
corporal. [...]

Brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de 
a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio 
de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel 
na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. 
Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas 
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, 
a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio da interação e da uti-
lização e experimentação de regras e papéis sociais. (BRA-
SIL, 1998b, volume 2, p.21, 22).

Para que as crianças possam exercer sua capacidade 
de criar é imprescindível que haja riqueza de diversidade nas 
experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam 
elas voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocor-
rem por meio de uma intervenção direta. [...]

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, au-
xiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de 
forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização 
de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos 
sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar 
transformam-no em um espaço singular de constituição in-
fantil. [...]

Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imagina-
tivas e criadas por elas mesmas, as crianças podem acionar 

seus pensamentos para a resolução de problemas que lhe 
são importantes e significativos. Propiciando a brincadeira, 
portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem ex-
perimentar o mundo e internalizar uma compreensão particu-
lar sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conheci-
mentos. (BRASIL, 1998b, volume 1, p.27, 28).

A estruturação do espaço, a forma como os materiais 
estão organizados, a qualidade e adequação dos mesmos 
são elementos essenciais de um projeto educativo. Espaço 
físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e mobili-
ários não devem ser vistos como elementos passivos, mas 
como componentes ativos do processo educacional que re-
fletem a concepção de educação assumida pela instituição. 
Constituem-se em poderosos auxiliares da aprendizagem. 
Sua presença desponta como um dos indicadores importan-
tes para a definição de práticas educativas de qualidade em 
instituição de educação infantil. No entanto, a melhoria da 
ação educativa não depende exclusivamente da existência 
destes objetos, mas está condicionada ao uso que fazem 
deles os  professores junto às crianças com as quais traba-
lham.[...]

O espaço na instituição de educação infantil deve pro-
piciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em 
benefício de seu desenvolvimento e aprendizagem. Para 
tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à 
sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças 
e pelos professores em função das ações desenvolvidas. 
Deve ser pensado e rearranjado, considerando as diferentes 
necessidades de cada faixa etária, assim como os diferentes 
projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos. [...]

Para as crianças circularem com independência no 
espaço, é necessário um bom planejamento que garanta as 
condições de segurança necessárias. É imprescindível o uso 
de materiais resistentes, de boa qualidade e testados pelo 
mercado, como vidro e espelhos resistentes, materiais elé-
tricos e hidráulicos de comprovada eficácia e durabilidade. É 
necessária, também, proteção adequada em situações onde 
exista possibilidade de risco, como escadas, varandas, jane-
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ros (seguindo as normas do Inmetro), laváveis e necessitam 
estar em boas condições. Os brinquedos de parque devem 
estar bem fixados em área gramada ou coberta com areia e 
não sobre área cimentada. (BRASIL, 1998b, volume 1, p.71, 
72).

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Volume 1

No que diz respeito às interações sociais, ressalta-se 
que a diversidade de parceiros e experiências potencializa 
o desenvolvimento infantil. Crianças expostas a uma gama 
ampliada de possibilidades interativas têm seu universo pes-
soal de significados ampliado, desde que se encontrem em 
contextos coletivos de qualidade. Essa afirmativa é conside-
rada válida para todas as crianças, independentemente de 
sua origem social, pertinência étnico-racial, credo político ou 
religioso, desde que nascem. [...]

Pesquisas realizadas desde a década de 1970 (HAR-
DY; PLATONE; STAMBACK, 1991) enfatizam que todas as 
crianças podem aprender, mas não sob qualquer condição. 
Antes mesmo de se expressarem por meio de linguagem 
verbal, bebês e crianças são capazes de interagir a partir 
de outras linguagens (corporal, gestual, musical, plástica, faz 
de conta , entre outras) desde que acompanhadas por par-
ceiros mais experientes. Apoiar a organização em pequenos 
grupos, estimulando as trocas entre os parceiros; incentivar 
a brincadeira; dar-lhes tempo para desenvolver temas de tra-
balho a partir de propostas prévias; oferecer diferentes tipos 
de materiais em função dos objetivos que se tem em mente; 
organizar o tempo e o espaço de modo flexível são algumas 
formas de intervenção que contribuem para o desenvolvi-
mento e a aprendizagem das crianças. [...]

Da mesma forma que defendemos uma perspectiva 
educacional que respeite a diversidade cultural e promova 
o enriquecimento permanente do universo de conhecimen-
tos, atentamos para a necessidade de adoção de estratégias 
educacionais que permitam às crianças, desde bebês, usu-

fruirem da natureza, observarem e sentirem o vento, brinca-
rem com água e areia, atividades que se tornam especial-
mente relevantes se considerarmos que as crianças ficam 
em espaços internos às construções na maior parte do tem-
po em que se encontram nas instituições de Educação In-
fantil. Criando condições para que as crianças desfrutem da 
vida ao ar livre, aprendam a conhecer o mundo da natureza 
em que vivemos, compreendam as repercussões das ações 
humanas nesse mundo e sejam incentivadas em atitudes de 
preservação e respeito à biodiversidade, estaremos difundin-
do uma concepção de educação em que o ser humano é par-
te da natureza e não seu dono e senhor absoluto. (TIRIBA, 
2005 in BRASIL, volume 1 2006b, p. 14,15,16,17,18)

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Volume 2

Espaços, materiais e equipamentos das Instituições de Edu-
cação Infantil destinam-se prioritariamente às crianças
• são construídos e organizados para atender às neces-

sidades de saúde, alimentação, proteção, descanso, 
interação, conforto, higiene e aconchego das crianças 
matriculadas

• adequam-se ao uso por crianças com necessidades es-
peciais, conforme a Lei de Acessibilidade (Lei nº 10.098, 
de 19/12/2000)

• propiciam as interações entre crianças e entre elas e os 
adultos

• instigam, provocam, desafiam a curiosidade, a imagina-
ção e a aprendizagem das crianças

• são disponibilizados para o uso ativo e cotidiano das 
crianças

• professoras e professores das instituições de educação 
infantil responsabilizam-se pelo uso adequado dos equi-
pamentos e dos materiais pelas crianças e pela conser-
vação destes

• as paredes são usadas para expor as produções das 
próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relaciona-
dos às atividades realizadas visando a ampliar o univer-
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• as cores e as tonalidades de paredes e mobílias são es-

colhidas para tornar o ambiente interno e externo das 
instituições de educação infantil mais bonito, instigante 
e aconchegante

• o mobiliário, os materiais e os equipamentos são orga-
nizados para tornar os diferentes espaços da instituição 
de educação infantil mais aconchegantes e confortáveis

• os materiais didático-pedagógicos, bem como os equipa-
mentos e os brinquedos, são escolhidos com o intuito de 
não trazer problemas de saúde às crianças

Espaços, materiais e equipamentos presentes na instituição 
de Educação Infantil destinam-se, também, às necessidades 
das famílias e/ou responsáveis pelas crianças matriculadas e 
dos profissionais que nela trabalham
• são construídos e organizados para atender às necessi-

dades de saúde, segurança, descanso, interação, estu-
do, conforto, aconchego de profissionais e familiares e/
ou responsáveis pelas crianças

• adequam-se ao uso por adultos com necessidades es-
peciais

• são previstos espaços para o acolhimento das famílias 
e/ou responsáveis, tais como local para amamentação, 
para entrevistas e conversas mais reservadas e para 
reuniões coletivas na instituição de educação infantil

• é prevista a instalação de um quadro de avisos ou similar 
em local de visualização na entrada e nas salas da insti-
tuição de educação infantil

• são destinados espaços diferenciados para atividades das 
crianças, para a dos profissionais, para os serviços de 
apoio e para o acolhimento das famílias e/ou responsáveis. 
(BRASIL, 2006b, volume 1,p. 42-45)

Parâmetros Básicos de infra-estrutura para instituições de Educação In-
fantil

Parâmetros contextuais-ambientais
São as circunstâncias preexistentes que influenciam as deci-
sões  arquitetônicas:  condições  do  terreno, infraestrutura, 
legislação em vigor, o que está construído nas proximida-
des, aspectos socioculturais e econômicos e aspectos físi-
co-climáticos e ambientais (insolação, temperatura, ventos, 
umidade, índice  pluviométrico, qualidade do ar, etc). Alguns 
aspectos são determinantes para a seleção dos terrenos 
compatíveis à implantação da unidade de Educação Infantil.

Características do terreno (dimensões, forma e topografia):
• Considerar a relação entre a área construída e as áreas 

livres (áreas de recreação, área verde/paisagismo, estacio-
namento e possibilidade de ampliação).

• O Ibam (1996) recomenda que a área construída cor-
responda a 1/3 da área total do terreno e não ultrapasse 
50%. No entanto, em face da dificuldade de encontrar 
terrenos adequados disponíveis, consideram-se taxas 
de ocupação mais altas, respeitando-se a legislação de 
cada município.

• No caso de terrenos acidentados, considerar as alterna-
tivas de corte ou aterro, procurando evitar grandes movi-
mentos de terra, que acarretariam custos altos de terra-
plenagem. É necessário preservar, sempre que possível, 
as árvores existentes e elaborar um correto escoamento 
das águas pluviais, por conta dos riscos de deslizamentos 
e enxurradas.

• Os terrenos em aclive/declive geram obstáculos ao 
acesso das crianças, necessitando prever escadas apro-
priadas e rampas para pessoas com necessidades espe-
ciais. O Ibam (1996) sugere como situação favorável de 
acesso uma cota máxima de 1,50 m entre o nível da rua 
e a localização da edificação.
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• Evitar a localização próxima a  zonas  industriais  com  

índice  de  poluição  significativo  e  próxima  a  an-
tenas  de  transmissão  (TV  e telefone).  Observar a 
direção dos ventos dominantes  (relação entre fontes  
poluidoras,  direção  dos  ventos,  topografia  e  influ-
ência  do entorno natural ou construído).

• Considerar as distâncias percorridas pelas crianças, os 
possíveis obstáculos a serem transpostos, dificuldades e 
facilidades de acesso  até  a  instituição;  condições  do  
tráfego  (vias  locais  são  as mais indicadas,  pois  deve-
se  considerar  os  transtornos  provocados  no trânsito 
nos conturbados horários de entrada e saída das crian-
ças) e as atividades vizinhas (atividades que acontecem 
no entorno, se existem  fábricas  ou  outras  atividades  
que  prejudiquem  a  localização  da unidade,  verificando  
sempre  a  segurança  da  população  a ser atendida).

• Na localização das entradas, é necessário  prever  área  
de espera externa junto ao alinhamento para diluir a 
aglomeração de pessoas que  sempre  se  forma  nos  
horários  de  entrada  e  saída  da  unidade de Educação 
Infantil (Ibam 1996).

• É aconselhável evitar a localização junto a zonas de ru-
ído (aeroporto e indústrias). Em casos inevitáveis, deve-
se solicitar aos órgãos competentes soluções de isola-
mento acústico (barreiras acústicas).

• Terrenos apropriados à implantação da unidade depen-
dem da disponibilidade de infraestrutura na região, isto 
é, existência de saneamento básico, de rede elétrica, 
rede telefônica e de transporte coletivo compatíveis. De-
vem-se evitar terrenos inundáveis e oriundos de aterro 
sanitário.

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais
• Considerar a configuração de uma  arquitetura  que  res-

ponda  aos parâmetros  ambientais,  isto  é,  integra-
da  ao  clima,  considerando sua própria configuração 
e formato, os materiais mais compatíveis ao clima e os 
elementos de proteção à insolação (beirais de telhado e 

varandas protegem da insolação direta).
• A adequação térmica do ambiente é influenciada pelas 

decisões tomadas ainda na elaboração do projeto. Por 
exemplo, os materiais que compõem as vedações exter-
nas do edifício (paredes e tetos, a quantidade, a localiza-
ção e os tipos de aberturas adotadas).

• Considerar a insolação e a direção dos ventos dominan-
tes, tendo em vista sempre melhores condições ambien-
tais nos espaços com maior número de usuários e com 
maior período de ocupação (salas de atividades e berçá-
rios, por exemplo).

• Os ambientes devem ser bem ventilados visando ao con-
forto térmico e à salubridade, proporcionando renovação 
do ar para evitar a proliferação de  focos  de  doenças  
(alergias  respiratórias, por exemplo).

• Prever existência de ventilação cruzada nesses ambien-
tes (aberturas em paredes opostas e em alturas diferen-
ciadas, desnível de telhados, etc.).

• Considerar o isolamento e a ventilação do telhado.  Em 
ambientes muito quentes, o uso de cobertura indepen-
dente privilegia o esfriamento da edificação (utilização 
de colchão de ar).

• Privilegiar a iluminação natural sempre que for possível. 
O conforto visual depende de um bom projeto de ilumina-
ção que integre e harmonize tanto a iluminação natural 
quanto a artificial. Um bom projeto reduz o consumo de 
energia e é requerimento fundamental para as tarefas  
visuais,  realçando as cores e a aparência  dos objetos.  
Prever a utilização de fontes alternativas de energia, de 
aquecimento de água e de condicionamento ambiental, 
garantindo e promovendo o uso eficiente de energia, o 
conforto ambiental e a proteção ao meio ambiente.

• A incorporação das condições naturais do terreno para 
promover a eficiência energética, por meio da ventila-
ção natural, da iluminação natural e dos sistemas alter-
nativos de geração de energia, fará do edifício escolar 
valioso instrumento para o processo pedagógico, valo-
rizando uma consciência ecológica.
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Os parâmetros funcionais devem ser observados na con-
cepção da edificação, vislumbrando o desempenho espe-
rado para esses ambientes. São eles: organização espacial 
e dimensionamento dos conjuntos funcionais, acessos, per-
cursos, segurança e adequação do mobiliário. Os aspectos 
estético-compositivos dizem respeito à imagem aparência, 
traduzindo-se em sensações diferenciadas que garantam 
o prazer de estar nesse  ambiente.  Nessa vertente estão 
incluídas a diversidade de cores, texturas e padrões das su-
perfícies, o padrão construtivo, as formas, as proporções, os 
símbolos, os princípios compositivos, enfim, os elementos 
visuais da edificação, que podem ser trabalhados para des-
pertar os sentidos, a curiosidade e a capacidade de desco-
berta da criança, e que, de certa forma, excitem o imaginário 
individual e coletivo.

Organização espacial
• A planta-baixa da Unidade de Educação Infantil (UEI) 

permite prever o fluxo e as formas de circulação e visu-
alizar as salas de atividades e as áreas de recreação e 
vivência. A partir da disposição dos ambientes em plan-
ta, pode-se perceber  a  facilidade  de  interação social 
entre os usuários.

• Quando o espaço permitir a setorização clara dos con-
juntos funcionais (sociopedagógico, assistência, técnico 
e serviços), irá favorecer   as   relações   intra   e   inter-
pessoais,   além   de estabelecer   uma   melhor   com-
preensão da  localização   dos ambientes, facilitando  a  
apropriação destes pelos usuários. Ambientes próximos 
bem localizados, ordenados, que estimulem a convivên-
cia, promovem situações prazerosas e seguras, bem 
como valorizam a interação pretendida.

• Na setorização dos ambientes, os banheiros devem ser 
também de fácil acesso, com localização próxima às sa-
las de atividades  e  às áreas de  recreação  e  vivência,  
além  de  conter  equipamentos  que facilitem  o  uso  de  
pessoas  com  necessidades  especiais.  Deve-se consi-
derar ainda o atendimento aos demais usuários que utili-

zam os espaços (funcionários e educadores),  localizan-
do  os  sanitários próximos aos ambientes de trabalho.

• Quanto ao setor técnico-administrativo,  é  conveniente  
que facilite o  acesso,  permitindo  uma  maior  intera-
ção  entre  os  professores, a  direção/coordenação  e 
as crianças. Salas de fácil acesso, sem barreiras visuais 
ou físicas, permitindo a visualização interna, estimulam o 
acesso, integrando os usuários.

• Existindo um setor administrativo, ele deve estar próximo 
ao acesso principal, facilitando a relação pais-instituição, 
além de conferir privacidade às salas de atividades; pre-
ver ainda espaço para recepção e acolhimento adjacen-
te a esse setor.

• A possibilidade de se estabelecer um ambiente congre-
gador, vai facilitar a construção da ideia  de conjunto e 
poderá funcionar como o “coração” da UEI, reforçando 
significados e determinando o caráter pretendido pela 
proposta pedagógica; esse ambiente congregador pode 
ser uma sala multiuso ou o pátio coberto/semicoberto), 
um local de encontro que promova atividades coletivas.

• Salas multiuso com fácil acesso, fácil  visualização e loca-
lização central constituem extensão do pátio externo, pro-
porcionando  flexibilidade  de  uso  e  de  arranjo  interno 
(possibilidade  de  uso  por crianças de diferentes estágios 
sem obstáculos de percurso).

• As áreas destinadas ao preparo e ao cozimento dos 
alimentos devem ser reservadas e de difícil acesso às 
crianças, evitando-se acidentes; pode-se solucionar a 
restrição ao acesso utilizando portas à meia altura, que 
proporcionam segurança às crianças sem restringir a 
ventilação.

• Quando for possível, criar salas de atividades com área 
adjacente, estimulando a convivência em grupo e enco-
rajando a interação das atividades internas e externas.  
Essa espécie de pátio privado, aberto, vai intermediar a 
relação interior-exterior, permitindo que as crianças vi-
sualizem a área externa, além de possibilitar uma série 
de atividades na extensão da sala.  A criança pode es-
tar participando de determinada atividade  e, ao mesmo 
tempo, assistir  e  observar outras atividades externas.
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ilÁreas de recreação e vivência
• A valorização dos espaços de recreação e vivência vai 

incrementar a interação das  crianças,  a  partir  do  de-
senvolvimento  de  jogos, brincadeiras  e  atividades  co-
letivas,  além  de  propiciar  uma  leitura do mundo com 
base no conhecimento do meio ambiente imediato.O pró-
prio reconhecimento  da  criança  de  seu  corpo  (suas  
proporções,  possibilidades  e  movimento)  poderá  ser  
refinado  pela  relação com o mundo exterior.

• A interação com o ambiente natural estimula a curiosi-
dade e a criatividade. Sempre que for possível, deve-se 
prever um cuidado especial com o tratamento paisagís-
tico, que inclui não só o aproveitamento da vegetação, 
mas também os diferentes tipos de recobrimento do solo, 
como areia, grama, terra e caminhos pavimentados.

• É preciso refletir sobre o momento de desenvolvimento 
da criança para organizar as áreas de recreação. Crian-
ças menores necessitam de uma delimitação mais cla-
ra do espaço, correndo o risco de se desorganizarem 
quando este é muito amplo e disperso. Espaços semi-
estruturados em espaços-atividades contribuirão para a 
apropriação dos ambientes pelos pequenos usuários.

• À medida que a criança vai crescendo, esses ambientes 
poderão ir se expandindo, favorecendo a exploração e o 
desenvolvimento físico-motor.  Sob essa ótica, é impor-
tante que nas  áreas  externas se considere também a 
escala da criança, suas relações espaciais e  sua  capa-
cidade  de  apreensão  desse  contexto,  promovendo  a 
orientação espaço-temporal e a segurança e encorajan-
do as incursões pelas áreas livres.

• Propor elementos  que  favoreçam  a  interação  dos  es-
paços.  Em áreas muito  amplas  e  dispersas,  deve-se  
incluir  elementos  estruturadores (caminhos  definidos,  
tratamento  paisagístico,  áreas  de vivência coletiva, mo-
biliário externo compatível com o tamanho das crianças),  
pois  eles  irão  facilitar  a  compreensão  espacial  do  
conjunto, visualizando seus limites.

• A criança deve cada vez mais apropriar-se do ambien-
te. As áreas de brincadeira deverão oferecer segurança, 

sem serem limitadoras das possibilidades de exploração 
do universo infantil.

• É importante planejar a inclusão de brinquedos para dife-
rentes faixas etárias, brinquedos que estimulem diferen-
tes usos e atividades. Os confeccionados com materiais 
naturais da região costumam ser mais atrativos. Sempre 
que possível, é interessante que as áreas externas  se-
jam  abastecidas  com  objetos  ou  equipamentos soltos,  
permitindo  às  crianças  desenvolver  sua  tendência  
natural de  fantasiar,  a  partir  de  brinquedos  que  pos-
sam  ser  manipulados, transportados e transformados.

• Os aparelhos fixos de recreação, quando existirem, de-
vem atender às normas de segurança do fabricante e ser 
objeto de conservação e manutenção periódicas.

• Oferecer também áreas mais reservadas que permitam, 
em certos momentos, a preservação da individualidade 
ou o atendimento à necessidade de  concentração  e  
isolamento;  cantos  isolados  ou áreas  suspensas  po-
dem  ser  criados,  permitindo  que  as  crianças tenham 
refúgios e locais secretos.

• As áreas de vivência ou ponto de encontro  podem  tam-
bém  funcionar   em determinados  trechos mais amplos 
das circulações horizontais, suavizando  a  desagradável  
sensação proporcionada pela grande  extensão  de  cor-
redores.  Na organização e na setorização das áreas de  
vivência  e  recreação,  precisam  ser  previstos espaços 
cobertos  que  possam  oferecer  a  oportunidade  de  uti-
lização em dias chuvosos ou a flexibilidade de uso para 
atividades diferenciadas.

Ambientação: dimensionamento, configuração e aparência
• A definição da ambientação  interna  vai  envolver  uma  

estreita  relação com a proposta pedagógica e com o co-
nhecimento dos processos de desenvolvimento da crian-
ça. A organização dos arranjos internos será feita em 
função da atividade realizada e da interação desejada.

• A adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do pró-
prio espaço à escala  da  criança  permite  uma  maior  
autonomia  e  independência, favorecendo  o  processo  
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ilde  desenvolvimento  a  partir  de  sua interação com 
o meio físico. Estantes acessíveis, com diversidade de 
materiais educativos  disponíveis,  bem  como  cadeiras  
e  mesas leves que possibilitem o deslocamento pela 
própria criança, tornam o ambiente mais interativo e coe-
rente à ideia  de construção do conhecimento a partir da 
ação e da intervenção no meio.

• Essa configuração do ambiente e a tipologia do mobiliá-
rio irão compactuar com o estabelecimento de variados 
arranjos de organização espacial, incentivando a coope-
ração e reforçando relações sociais afetivas, ou respon-
dendo à necessidade de atividades individuais, confor-
me as solicitações do processo educativo. É importante, 
porém, que a organização do layout permita uma circula-
ção adequada das professoras entre as mesas e a livre 
movimentação das crianças no ambiente.

• Definir mobiliário também em função de sua resistência, 
durabilidade, segurança (prevenção de quedas, quinas  
arredondadas), índice de reflexão luminosa e manuten-
ção.

• Possibilidade de utilizar cadeiras, mesas ou outros equipa-
mentos que apresentem cores e formas geométricas dife-
renciadas (quadrado, círculo, retângulo).

• A organização do layout deve permitir que as crianças 
possam ver-se mutuamente e possam estar sob o olhar 
dos educadores.

• Prever quadros e painéis colocados à altura das crianças 
(um metro e meio do chão) permite que estas tenham 
autonomia para pregar seus trabalhos e expressar suas 
ideias, personalizando o ambiente e aproximando-se 
deste.

• As janelas, além de  proporcionarem ventilação e ilumi-
nação  adequadas, devem estar sempre ao alcance do 
usuário mirim, estabelecendo a integração e a visuali-
zação do ambiente externo, além de propiciar conceitos 
topológicos (dentro/fora, longe/perto, etc.).

• Com relação ao tamanho das salas de atividades, algu-
mas pesquisas relacionadas à adequação do espaço 
para o desenvolvimento da criança e como ela o organi-

za vêm sendo realizadas com o intuito de entender como 
este é percebido e apropriado pela criança.

• Crianças menores organizam-se em ambientes peque-
nos  ou  em ambientes   cheios   de   recantos   menores,   
buscando   segurança, aconchego e conforto; da mesma 
forma, preferem janelas ou vãos de  aberturas  peque-
nos.  Essas experiências confirmam a necessidade de  
adaptação  à  escala  da  criança,  de  maneira  que  
elas  se sintam protegidas e capazes de organizar seu 
espaço.

• Salas amplas para crianças até 6  anos  podem  ofere-
cer  possibilidade  de  compartimentalização, criando “ni-
chos” que  podem  ser usados para diferentes atividades. 
O espaço poderia se caracterizar pela multiplicidade de 
ambientes, pelos desníveis de piso, pela variedade dos 
pés-direitos, da luz, das cores  e  pela  possibilidade de  
usar  painéis e panôs, fugindo  sempre  que  possível  das  
salas cartesianas. Pisos e paredes seriam, ao mesmo 
tempo, elementos concretos de arquitetura e construção, 
de ensino e de brinquedo. Com relação às aberturas, 
estas podem ter também tamanhos e alturas diversas, 
promovendo um interessante jogo de luz e sombra, ao 
mesmo tempo que estimulam a  curiosidade  a  partir  de  
diferentes enquadramentos do mundo externo.

• Possibilidade de utilização de salas de atividades em 
“L”, permitindo diversas ambientações e variações nos 
arranjos espaciais, potencializando ainda  a  realização 
de atividades simultâneas. Criam recantos, nichos e no-
vas ambientações, tornando o espaço aconchegante e 
lúdico; recriam os “cantinhos” procurados por todas as 
crianças.

• Nos banheiros, a autonomia das crianças vai  estar  re-
lacionada  à adaptação  dos  equipamentos  às  suas  
proporções  e  alcance;  reservar  especial  atenção  com 
a  prevenção  de  acidentes,  utilizando piso  antiderra-
pante,  principalmente  próximo  às  áreas  do  chuveiro,e 
cantos arredondados nos equipamentos.

• O refeitório deve distinguir e setorizar duas áreas distin-
tas: preparo de alimentos e refeição.  É importante que 
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ilpossibilite boas condições de higiene, ventilação e segu-
rança; prever mobiliário adequado tanto à refeição das 
crianças quanto à dos adultos.

• As cores têm importância  fundamental  para  os  ambien-
tes  destinados  à  educação  da  primeira  infância,  pois  
reforçam  o  caráter lúdico,  despertando  os  sentidos  e  a  
criatividade.  O uso da cor, além do  papel  estimulante  ao  
desenvolvimento infantil, pode ser também um instrumen-
to eficaz de comunicação visual, identificando ambientes 
e setores.

• Os diferentes ambientes e setores da edificação das 
UEIs requerem tratamentos diferenciados. Como regra 
geral, nos espaços em que é necessária maior concen-
tração, como as salas de atividades e a biblioteca, por 
exemplo, devem ser evitadas as cores quentes, mais 
fortes e excitantes, destinando essas cores para ele-
mentos e detalhes da  construção.  Nesses ambientes, 
recomenda-se o emprego de tons  mais  suaves,  em  
nuanças  pastéis,  como  o  verde,  o bege, o marfim para 
as paredes e o branco para o teto. Já nos ambientes de 
recreação e  vivência,  as  cores  primárias,  em  tons  
mais fortes, podem ser usadas para enfatizar o caráter 
lúdico, marcando setores de atividades e destacando-se 
na paisagem natural. As salas de atividades podem ser 
pintadas em  cores  diferentes de acordo  com  a  idade  
do  grupo  que  cada  uma  abriga,  criando  um sentido 
de apropriação e identidade para a criança.

Acessos e percursos
• Alternar espaços-corredores com espaços-vivência  pro-

move  uma dinâmica espacial na qual as pessoas se 
encontram, trocam experiências ou simplesmente se 
sentam e descansam. Esses espaços podem funcionar 
como local de divulgação de informações e exposição 
de trabalhos.

• Reentrâncias nas circulações horizontais facilitam o con-
trole de acesso às salas, a organização dos grupos e 
criam novas áreas de interação entre as crianças.

• Evitar quaisquer barreiras ao acesso e à permanência de 

pessoas com necessidades especiais, proporcionando 
conforto e evitando constrangimentos, valorizando assim 
o convívio com a diferença.

• Valorizar o espaço de chegada à Unidade de Educação 
Infantil, espaço  de  transição  entre  o  ambiente  exte-
rior  e  os  ambientes  da UEI propriamente ditos.O trata-
mento dessa área vai incluir paisagismo, proteção contra 
intempéries e comunicação visual adequada, localizando 
os  setores  da  unidade  e  indicando  com  clareza  a 
recepção principal.

• A existência de um espaço acolhedor e convidativo logo 
na entrada da UEI pode  estabelecer  um  “ponto  de  
encontro”,  um  ambiente de  convivência,  capaz  de  
congregar  pais,  crianças  e  professores, estreitando a 
relação entre a comunidade e a UEI.

• Essa entrada principal deve ser marcante e identifica-
da pela  comunidade,  e  os  percursos  desenvolvidos  
a  partir  desta  devem  ser facilmente reconhecíveis. É 
importante que se diferencie de algum modo do contex-
to urbano, destacando-se e revelando sua importância 
e significado como  edificação  destinada  à  educação,  
com imagem  reconhecida  e  compartilhada  pela  comu-
nidade  (castelos d’água e tótens de identificação impri-
mem uma marca à instituição, acentuando seu caráter).

• Buscar soluções intermediárias de fechamento da insti-
tuição que permitam uma integração com o tecido urba-
no circundante. As soluções adotadas para as entradas  
e  os  limites  devem,  ao  mesmo tempo,  “convidar” à  
participação  dos  espaços  internos  e  garantir proteção 
em face da violência urbana.

Parâmetros técnicos
Serviços básicos de infra-estrutura
• A unidade de Educação  Infantil  deve  ter  acesso  pri-

vilegiado  aos serviços  básicos  de  infra-estrutura,  tais  
como  água,  esgoto  sanitário  e  energia  elétrica,  aten-
dendo  às  necessidades  de  higiene  e saúde de seus 
usuários, além de rede de telefone.
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• Na seleção dos materiais e dos  acabamentos,  devem  

ser  consideradas a tradição e as especificidades de 
cada região, as características  térmicas  dos  materiais,  
sua  durabilidade,  racionalidade construtiva e facilidade 
de manutenção.

• Deve-se evitar a utilização de materiais que possam ge-
rar poluição, notadamente em ambientes internos  com  
pouca  ventilação,  tais como amianto,  cortinas,  tapetes  
e  forrações,  colas  e  vernizes  que liberem compostos 
orgânicos voláteis.

• Os materiais e os acabamentos devem ser resistentes  
e  de fácil limpeza; prever acabamentos semi-imperme-
áveis para as paredes, com  a  possibilidade  de  utiliza-
ção  de  material  lavável  à  altura  dos usuários (utilizar 
acabamentos atóxicos).

• Piso lavável, antiderrapante, resistente ao uso intenso, 
de fácil reposição e manutenção; evitar utilização de pi-
sos com muitas juntas que favoreçam acúmulo de sujei-
ra ou umidade.

• Utilizar acabamento liso nas paredes das salas de ativida-
des e berçários, evitando o acúmulo de poeira e mofo e 
prevenindo que as crianças se machuquem.

• Considerar as características superficiais dos materiais 
relacionando-as às características sensoriais das crian-
ças (sensibilidade aos estímulos externos). Planejar am-
bientes internos onde as crianças possam “explorar com 
as mãos e com a mente”, além dos ambientes exteriores, 
que permitem uma exploração do meio ambiente a partir 
do conhecimento das cores, das formas, das texturas, 
dos cheiros e dos sabores da natureza, interagindo dife-
rentes áreas do conhecimento. Esses  ambientes  podem  
ser  construídos  com  grande variedade  de materiais e 
acabamentos, valorizando efeitos texturais que possam 
introduzir ou reforçar conceitos como áspero/liso, duro/
macio, cheiros e sons diversos,  numa  tentativa  de  re-
finar  as  percepções  sensoriais  da criança (visão, audi-
ção, olfato, paladar). (BRASIL, 2006a, p.22-33)

15. LOCALIZAÇÃO/ESTUDOS DE VIABILIDADE

O terreno escolhido para o projeto da escola está localizado na cidade de 
Uberlândia, Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Situa-se no bairro integrado 
Granada (loteamento Jardim Botânico), na zona sul da cidade.

O bairro Granada é razoavelmente novo, sua população caracteriza-se 
por famílias que tem renda compatível com as classes econômicas média e 
baixa. Possui comércio local, mas é carente de equipamentos de educação. 
Existe apenas uma escola municipal de ensino fundamental, as de educação 
infantil inexistem ali.

O loteamento Jardim Botânico, aprovado em 2001, possui, além dos lo-
tes residenciais, três áreas distintas destinadas ao uso institucional e “verde”. 

Uma destas áreas foi destinada para a construção do Hospital Municipal, 
atualmente em obras e com previsão de término para o meio do ano de 2010.

As outras áreas estão vazias. Uma delas, está configurada por três lados, 
formando uma grande quadra triangular, inserida no meio de lotes residenciais. 
Esta área faz parte de um remanescente “verde”, a mata ciliar do córrego Mogi, 
interessante condição para a implantação de uma praça e de equipamentos de 
uso público. 

O lote escolhido para o desenvolvimento do projeto tem 8108 m² e faz 
parte de uma área de uso institucional de 20386 m² inserida nesta quadra trian-
gular. Sua posição central em relação aos lotes residenciais é favorável à cons-
trução da escola, pois as crianças não precisarão percorrer grandes distancias. 

Com a construção do Hospital Municipal, a área adjacente tem se trans-
formado: várias avenidas foram abertas e duplicadas para facilitar o acesso ao 
hospital e os loteamentos mais recentes estão sendo ocupados rapidamente.

Segundo dados da Secretaria de Educação de Uberlândia, registrados 
no período de 2000 a 2008, a população do bairro Granada é de 9269 habitan-
tes, com 2683 domicílios e ocupa 0,479 km². Existem, no bairro, 158 crianças 
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ilmenores de 1 ano, 764 entre 1 e 4 anos e 1012 crianças com idade de 5 a 9 
anos. 

Esses dados, somados à facilidade de acesso com segurança ao local, 
e à centralidade do terreno escolhido em relação às residências, viabilizam a 
execução do projeto de uma escola de educação infantil (EMEI) nesta área.

De acordo com a lei de uso e ocupação do solo em Uberlândia, o lote 
apresenta condições legais para a construção de uma EMEI. O local oferece 
boas condições de infraestrutura urbana, tem ruas pavimentadas e é servido 
por redes públicas de água, esgoto e energia elétrica, coleta de lixo, telefones 
e transporte público municipal, inclusive com pontos de ônibus.

Características do terreno e entorno:
• segundo a lei de uso e ocupação do solo do município de Uberlândia, 

o terreno está inserido na zona residencial 2 e portanto distante de 
ruídos e de fontes poluidoras que comprometem a qualidade do ar. A 
taxa de ocupação máxima é de 60%, coeficiente de aproveitamento 
máximo igual a 2,75, e para edifícios de até dois pavimentos, afasta-
mento frontal mínimo de 3 metros e lateral de 1,5; 

• o terreno é praticamente plano, facilitando desta forma a execução  
do projeto, que terá a questão da acessibilidade universal resolvida, 
garantindo o acesso a todos os ambientes internos e externos e tam-
bém o escoamento natural de águas pluviais;

• têm seus lados limitados por duas ruas locais tranquilas e pelo res-
tante da área institucional à qual faz parte, e pelos fundos limita-se 
com a área verde;

• é regular em relação ao seu formato, isto é, não possui uma geome-
tria complexa, sua área se configura na forma de um trapézio;

• possui árvores nativas da região, de pequeno e médio porte, cuja 
preservação é de grande importância para o projeto da escola e para 
o microclima da região;

• como a área do terreno é relativamente grande, possibilita que a en-
trada da escola tenha área de espera externa adequada, confortável 
e atraente, evitando aglomerações de pessoas nos horários de en-
trada e saída da escola;

• o entorno do terreno apresenta alguns destaques: o Hospital Munici-
pal1 ainda em obras, as residências unifamiliares à sua volta, a área 
verde adjacente e um pequeno comércio local;

• o clima da cidade é tropical de altitude, com temperatura média anual 
de 22º C, sendo 18,8º C a média dos meses junho e julho e 24,7º C 
nos meses de março a outubro, apresenta baixa intensidade pluvio-
métrica no inverno e maiores quantidades de chuva no verão.

Nas próximas páginas apresentam-se mapas e desenhos que mostram 
a situação do terreno e entorno, assim como fotos do local.

1 O hospital Municipal possui caixa d’água de volume cilíndrico facilmente visível de áreas 
próximas.
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Figura 67 – Mapa de Uberlândia com a localização do terreno
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento de Uberlândia.

Figura 69 – Localização do terreno no loteamento Jardim Botânico.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento de Uberlândia.

Figura 71 – Planta de situação do terreno.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento de Uberlândia.

 Figura 68 – Imagem aérea do entorno do loteamento 
Jardim Botânico

Fonte: Google maps (internet)

Figura 70 – Imagem aérea do entorno imediato da quadra 
onde está inserido o terreno

Fonte: Google maps (internet)
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Figura 73 – Foto 2: rua Pantanal (vista a partir da esquina)
Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 72 – Foto 1A: esquina rua da Madeira com a rua Panta-
nal)

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 74 – Foto 1: esquina da rua da Madeira com a rua 
Pantanal

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 77 – Foto 5: rua da madeira  
Fonte: arquivo da pesquisadora

Figura 76 – Foto 4: rua da madeira (vista a partir da esquina) 
Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 78 – Foto 6: rua da madeira  
Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 75  – Foto 3: rua Pantanal
Fonte: arquivo da pesquisadora
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ilVistas do entorno a partir do terreno

Figura 79 – Foto 7: rua Pantanal
Fonte: arquivo da pesquisadora

Figura 80 – Foto 8: rua Pantanal
Fonte: arquivo da pesquisadora

Figura 82 – Foto 10: rua da Madeira
Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 81 – Foto 9: esquina entre as ruas 
Pantanal e da Madeira 

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 83 – Foto 11: rua da Madeira
Fonte: arquivo da pesquisadora.
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Figura 84 – Hospital Municipal
Fonte: arquivo da pesquisadora.

Figura 85 – Foto do entorno
Fonte: arquivo da pesquisadora.

16. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Tradicionalmente, os edifícios escolares seguem um programa de ne-
cessidades previamente estabelecido pelas Secretarias de Educação.

Para compor o programa de necessidades para este projeto foram anali-
sados e observados os seguintes documentos:

•	 Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação 
infantil. (BRASIL, 2006a).

•	 Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. (BRA-
SIL 2006)

•	 Referencial curricular para a educação infantil. (BRASIL, 1998b)
•	 Diretrizes curriculares – educação infantil. (UBERLÂNDIA, 2003)
•	 Manual para elaboração de projetos de creches na cidade do Rio de 

Janeiro. (RIO DE JANEIRO, 2000)

A partir desta análise, procurou-se ampliar o olhar sobre o espaço des-
tinado ao ensino infantil buscando soluções espaciais que contemplem as ne-
cessidades dos usuários; facilitem a interação entre eles e entre eles e o meio-
ambiente e ainda, espaços lúdicos, brincáveis e exploráveis, promotores de 
aventuras, descobertas, criatividade e desafios. 

O projeto para a contrução de uma escola de educação infantil deve 
considerar os estudos de viabilidade para a sua implantação, a interdisciplinari-
dade necessária entre os profissionais envolvidos, metodologias participativas 
que incluam as necessidades e os desejos dos usuários, a proposta pedagógi-
ca e a interação com as características ambientais.

Para os estudos de viabilidade é importante considerar:
• condições de acesso
• acessibilidade universal
• condições de infraestrutura básica
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• população
• entorno (circunvizinhança)
• disponibilidade de mão de obra e materiais de construção
• condições físico-ambientais do local (clima, topografia, vegetação, 

orientação, qualidade do ar, massas de água e ocorrência de ruídos)

A abordagem interdisciplinar do projeto deve considerar que:

• a edificação e o local configuram-se como um todo inse-
rido no contexto de sua comunidade;

• a unidade de educação infantil encontra-se inserida 
num contexto maior, que inclui o ecossistema natural, 
mesmo quando localizada em uma área urbana;

• a creche ou pré-escola encontram-se inseridas num 
contexto sócio-histórico-cultural, que inclui a sociedade 
e toda a sua ampla diversidade cultural, social e física. 
Assim o edifício deve ser concebido para congregar as 
diferenças como forma de enriquecimento educacional e 
humano, além de respeito à diversidade;

• é necessário verificar as condições do ambiente construído 
após determinado tempo de uso. Essa identificação fun-
ciona como fonte de retroalimentação para futuros projetos 
semelhantes. (BRASIL, 2006a, p.15)

Como proposta participativa é importante envolver a comunidade edu-
cacional (crianças, professores, familiares, administrações municipais), com 
o objetivo de compartilhar saberes, vivências e necessidades daqueles que 
vivenciam os espaços da instituição. 

Na interação com as características ambientais é necessário que o edifí-
cio esteja integrado ao clima e às condições naturais do terreno; que no projeto 
sejam consideradas as condições de insolação e direção dos ventos dominan-
tes, prevendo ambientes bem ventilados, privilegiando a iluminação natural e 

a utilização de fontes alternativas de energia, de aquecimento de água e de 
condicionamento ambiental. Essas considerações farão do edifício escolar um 
importante instrumento no processo de ensino-aprendizagem, trabalhando a 
consciência ecológica dos seus usuários.

 A proposta pedagógica contempla os objetivos gerais da educação in-
fantil de tal forma que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades:

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de for-
mas cada vez mais independente, com confiança em 
suas capacidades e percepção de suas limitações;

• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio cor-
po, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e 
bem-estar;

• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e 
crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando gra-
dativamente suas possibilidades de comunicação e inte-
ração social;

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os demais, respeitando a diversi-
dade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosi-
dade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente 
e valorizando atitudes que contribuam para a sua con-
servação;

• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamen-
tos, desejos e necessidades;

• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plás-
tica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e 
ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 
necessidades e desejos e avançar no seu processo de 
construção de significados, enriquecendo cada vez mais 
sua capacidade expressiva;

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstran-
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ildo atitudes de interesse, respeito e participação frente a 
elas e valorizando a diversidade. (BRASIL, 1998b, v.1,  
p. 63)

Como em outras escolas, os ambientes de uma escola de educação in-
fantil podem ser subdivididos em quatro setores básicos: 

1. Sóciopedagógico
2. Técnico-administrativo 
3. Assistência
4. Serviços

Cada um desses setores abriga ambientes que apresentam semelhan-
ças quanto a suas características físicas (condicionantes ambientais, mobi-
liário e equipamento) e funcionais (destinação, fluxos e interdependência de 
atividades) facilitando a composição da estrutura físico-funcional da escola.

A classificação dos ambientes adotados neste projeto baseia-se naque-
las estabelecidas pelo MEC – Secretaria de Educação Básica (SEB) e pela 
Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia, entretanto, foi adaptada aos 
princípios apontados nos capítulos anteriores desta pesquisa, decorrentes do 
reconhecimento da importância que o espaço e o brincar têm na aprendizagem 
infantil.

O setor sóciopedagógico agrega os ambientes destinados ao atendimen-
to infantil, abrangendo atividades educativas, de recreação e de alimentação. 
Os espaços devem propiciar condições para que as crianças os utilizem em 
benefício de seu desenvolvimento e aprendizagem. Os ambientes foram assim 
classificados:

• berçário 1 (repouso para bebês de 0 a 1 ano) 
• berçário 2 (repouso para bebês de 1 a 2 anos)
• sala de atividades 1 (crianças até 2 anos) 

• sala de atividades 2 (crianças de 2 a 3 anos) 
• sala de atividades 3 (crianças de 3 a 4 anos)
• sala de atividades 4 (crianças de 4 a 5 anos)
• sala de atividades 5 (crianças de 5 a 6 anos)
• refeitório
• pátio coberto
• pátio descoberto
• solários/terraços
• sala  multiuso/biblioteca
• brinquedoteca 
• sala de informática

O setor técnico-administrativo reúne os ambientes destinados às ativida-
des administrativas, de apoio técnico-pedagógico, de supervisão técnica e de 
serviços e ainda espaços que acolhem as famílias e a comunidade. Compõem 
este setor:

• recepção
• sala da direção e coordenação
• secretaria
• almoxarifado
• sala de professores
• sala multiuso/biblioteca
• pátio descoberto
• copa
• depósito de cadeiras e mesas
• lavanderia
• despensas
• depósito de materiais de limpeza (DML)
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ficadas para realização de ações básicas de atendimento infantil, abrangendo 
atividades de prevenção, higiene e preparo de alimentos. Os ambientes deste 
setor exigem cuidados específicos referentes a padrões ergonométricos para o 
trabalho dos adultos e para o acesso autônomo das crianças aos equipamen-
tos. Os ambientes são:

• fraldário
• lactário
• banheiro infantil 
• cozinha

O setor de serviços agrega ambientes para serviços de apoio logístico, 
oferecendo condições para o funcionamento da escola. É importante mencio-
nar que a qualidade no cuidado com as crianças também depende da quali-
dade dos espaços destinados aos funcionários da escola. Os ambientes deste 
setor são:

• lavanderia
• sanitário de adultos
• sanitário/vestiário dos funcionários
• depósito de lixo
• estendal (área descoberta para estender roupas)

Para a caracterização e concepção de cada um destes ambientes, foram 
utilizadas as recomendações contidas no Manual para elaboração de projetos 
de creches na cidade do Rio de Janeiro e nos Parâmetros básicos de infra-
estrutura para instituições de educação infantil. O Manual contempla as dispo-
sições legais da Portaria MS 321/88 e do Relatório PROAP-RIO, o código de 
obras, as normas técnicas da COMLURB, a ABNT NBR 9050 e a ABNT 5413. 
Os Parâmetros de infra-estrutura foram elaborados com base nos estudos e 

pesquisas do Grupo Ambiente-Educação (GAE), que desenvolve projetos rela-
cionados à qualidade dos ambientes escolares com ênfase nas relações entre 
o espaço físico, o projeto pedagógico e o desenvolvimento da criança, além da 
sua adequação ao meio ambiente e ainda, nos estudos para a ampliação do 
atendimento da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Belo Hori-
zonte.  O resumo das recomendações e da caracterização dos ambientes de 
cada setor encontra-se no Apêndice A, desta pesquisa. 

A seguir, apresenta-se o fluxograma da escola, contendo todos os am-
bientes de cada setor.
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il 17. DIRETRIZES PROJETUAIS

O exercício aqui proposto se refere ao anteprojeto de uma escola de 
educação infantil pública na cidade de Uberlândia. A opção pelo anteprojeto 
de uma escola pública deve-se ao desejo de colaborar com a solução de pro-
jetos de escolas e à oportunidade de projetar e “oferecer” um edifício público 
com qualidade arquitetônica e ambiental às populações carentes deste tipo de 
equipamento.

O início do processo de elaboração do projeto se deu após a verificação 
da legislação pertinente às escolas de educação infantil e a análise do pro-
grama de necessidades, das características climáticas da região e do sítio e, 
ainda, da hipótese de que a dimensão lúdica dos espaços escolares contribui 
para um ambiente que corresponde às necessidades da criança, interage e 
participa da construção de seu conhecimento.

Esta hipótese, que seria a resposta para o questionamento inicial desta 
pesquisa, conduziu  a reflexão para alguns fatores que pudessem agir como 
catalisadores na interpretação dos dados obtidos inicialmente, fugindo, desta 
forma, de soluções previsíveis que serviriam somente para a satisfação óbvia 
das necessidades do programa para uma escola de educação infantil.

Assim, desde o princípio, foram considerados importantes e como ítens 
de projeto os seguintes fatores:

• valorização da esquina, estabelecendo  um diálogo entre o edifício e 
o entorno;

• utilização de uma tipologia que configurasse uma “praça”, ponto de 
encontro e socialização de seus usuários, onde o caráter lúdico do 
espaço possa ser revelado;

• respeito às características originais e preservação das árvores exis-
tentes, elementos de grande importância para a arquitetura e para o 
microclima da região.

ACESSO PRINCIPAL

RECEPÇÃO

DIREÇÃO

ALMOX.

DEP. CAD.

DISPENSA DML

COZINHA

COPA.

SECRETARIA PROFESSORES SANIT. ADULT.

TERRAÇOS

TERRAÇOS

BERÇ. 1

REFEITÓRIO PAT. COBERTO

ATIV. 2

ATIV. 3

ATIV. 4

ATIV. 5

BRINQ. INFORM.

FRALD. LACTAR

BANH. INF.

BERÇ. 2ATIV. 1

PAT. DESCOBERT.

LAVANDERIA

M. USO

SANIT. FUN. LIXO

ACESSO DE SERVIÇO

SETOR SÓCIOPEDAGÓGICO
SETOR DE ASSISTÊNCIA
SETOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO   
SETOR DE SERVIÇOS

Figura 86 – Fluxograma
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ilA partir daí, o processo de projeto foi naturalmente se desenvolvendo 
com a alimentação constante das ideias discutidas na pesquisa, as quais, de-
terminaram uma ideia central calcada nos conceitos de acolhimento, comple-
xidade, polivalência, transparencia e ludicidade, apresentados nos capítulos 5, 
6, 7, 8 e 9 desta pesquisa.

Estes conceitos (síntese das diversas discussões sobre o espaço, o lúdi-
co e a importância deles no desenvolvimento infantil) determinaram a essência 
do projeto, que pode ser revelada pelas seguintes diretizes projetuais: 

• integração com a comunidade
• desenho aberto/interação com o meio natural
• escola como uma pequena comunidade de aprendizagem
• iluminação natural e ventilação natural
• ambientes acolhedores
• circulação como um passeio de aprendizagem
• adaptabilidade/flexibilidade/variedade
• transparência e supervisão passiva
• arquitetura que ensina/sustentabilidade
• espaços externos e incentivos lúdicos
• materiais, texturas e cores como elementos de identidade

Aqui, é importante lembrar que o ato de projetar não é um processo 
linear que se desenvolve a partir de um conceito até  chegar a solução final. 
Projetos (desenhos) também podem  levar a formulação de conceitos (ideias) 
e vice-versa. Existe uma relação mútua entre eles, onde todos os aspectos 
devem ser analisados e ajustados a fim de se chegar a uma solução que satis-
faça todos os requisitos exigidos e a todas as expectativas.

Dessa forma, antes mesmo da ideia central ser totalmente desenvolvida, 
alguns desenhos foram elaborados e neles verificou-se que já estavam conti-
dos alguns aspectos importantes apontados nos conceitos estabelecidos. 

Alguns desses desenhos estão  apresentados ao lado e a seguir, mas 
apenas para ilustração dos primeiros estudos. 

Figura 87 – Estudos de implantação: possibilidades de 
articulação da circulação com a forma do terreno e com os 

espaços

Figura 88 – Estudos de implantação: possibilidades de 
articulação da circulação com a forma do terreno e com os 

espaços

Figura 89 – Espaços abertos favorecem a configuração de áreas de 
encontro e possibilitam o acesso a outros ambientes da escola
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Figura 90 – Estudo dos elementos que organizam a praça central

Figura 91 – Estudo das salas de atividades:painéis deslizantes permitem a 
flexibilidade do espaço

Figura 92 – Estudo das salas de atividades: zonas de atividades distintas; volumes salientes 
se destacam da fachada
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A princípio, cogitou-se a possibilidade de comentar todos esses estudos 
neste trabalho, mas chegou-se à conclusão de que isto o tornaria demasiada-
mente longo e estaria expondo soluções já descartadas. Entretanto eles tive-
ram grande importância no desenvolvimento do projeto, já que auxiliaram na 
neutralização de fatores que poderiam desqualificar a solução pretendida.

Sendo assim, apresentam-se a seguir os desenhos, em escala 1:500 e 
1:125, as perspectivas2 e um memorial justificativo das decisões tomadas se-
gundo as diretrizes projetuais estabelecidas e anunciadas anteriormente. 

2 Os desenhos e as perspectivas foram feitos em programas de computação gráfica (CAD, 
CORELDRAW e SKETCHUP).

Figura 94 – Planta cotada com indicação de cortes e áreas

Figura 93 – Estudo da cobertura: os diferentes planos do telhado 
permitem a passagemda luz natural
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Figura 95 – Coretes 1, 2, 3 Figura 96 – Cortes 4, 5, 6.
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Figura 97 – Cortes 7, 8, 9 Figura 98 – Cortes 11, 12, 13, 14, 15
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Figura 99 – Fachadas

Figura 100 – Planta cobertura
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Figura 101 – Planta com legenda dos espaços internos Figura 102 – Planta com legenda dos espaços externos
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Figura 103 – Planta cobertura (SKETCH UP) Figura 104 – Perspectiva geral da escola, vista a partir da esquina
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Figura 105 – Perspectiva geral da escola, vista a partir da rua da Madeira Figura 106 – Perspectiva geral da escola, vista a partir de uma das laterais do terreno
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Figura 107 – Perspectiva geral da escola, vista a partir de uma das laterais do terreno Figura 108 – Perspectiva geral da escola, vista a partir da rua Pantanal
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Figura 109 – Maquete: foto 1 Figura 110 – Maquete: fotos 2, 3, 4, 5
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il17.1 INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE

Observou-se, nos estudos de Frago e Escolano (2001), apresentados 
no capítulo 2 desta pesquisa, que um dos fatores que conferem significado à 
escola é a localização de seu edifício no tecido urbano. Se instalada no centro 
da comunidade, a escola pode exercer uma influência positiva na vida da po-
pulação local. Assim, para a elaboração do projeto proposto nesta pesquisa, foi 
escolhido um sítio inserido no centro de uma área residencial3. Esta situação 
facilita a implantação do edifício em lugar facilmente acessível pelas crianças 
e pessoas da comunidade circunvizinha, tanto para pedestres e ciclistas, como 
para aqueles que chegam de carro ou ônibus.

Segundo Nair, Fielding e Lackney (2009), escolas cujo foco principal é 
a aprendizagem, devem direcionar-se para o lado de fora e a comunidade, 
para dentro. Isto significa criar redes de relacionamento interligados, em que 
a comunidade pode enriquecer a escola pelos serviços oferecidos por outros 
equipamentos urbanos locais, como hospitais, clubes, bibliotecas públicas, 
parques, etc., e em contrapartida a escola pode abrir suas portas até à noite 
para atividades de programas de educação adulta e atividades sociais e de 
recreação, como música, dança e teatro. Neste projeto, essa ideia foi comtem-
plada na maneira como a própria escola foi projetada para ser um elemento  
significativo local e um lugar acolhedor para as crianças e para a comunidade. 

Para favorecer o reconhecimento da instituição no contexto do bairro, foi 
uma das intenções deste projeto situar a recepção da escola próxima à esqui-
na do lote, valorizando a vegetação ali existente e a partir dela, estabelecer a 
entrada do edifício como um elemento de transição, que faz a conexão entre a 
comunidade e o espaço escolar. 

3 Ver capítulo 15 desta pesquisa.

ACESSO
PRINCIPAL

PORTÃO LATERAL
COMUNIDADE

ACESSO
SERVIÇO

ACESSO
PRINCIPAL

ESPAÇOS
DE USO COMUNITÁRIO

GENTILEZA URBANA
(BARRAS DE GINÁSTICAS)

RECEPÇÃO
(CONEXÃO ENTRE O ESPAÇO
ESCOLAR E A COMUNIDADE)

PISO PERMEÁVEL
ESTACIONAMENTO
ESCONDIDO
ATRÁS DE ÁRVORES

Figura 111 – Integração na comunidade: localização da 
escola no centro da comunidade propicia redes de relacio-

namento interligados

Figura 112 – Integração na comunidade: tipologia tipo “praça” favorece o encontro e a socialização dos usuá-
rios; a entrada da escola funciona como elemento de transiçaõ entre o espaço escolar e a comunidade.
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Para maior acessibilidade aos recursos oferecidos pela escola, foi pre-
visto um portão lateral, que poderá ser aberto em horários específicos para 
programações especiais envolvendo a comunidade. Desse modo, os espaços 
destinados às crianças podem ser separados dos espaços de uso comunitário 
(pátios externos, arena, laboratório de informática, refeitório), facilitando assim 
o gerenciamento da escola, inclusive com redução no consumo de energia.

Figura 113 – Integração na comunidade: a arquitetura como elemento significativo local

Figura 114 – Integração na comunidade: a implantação do edifício valoriza a vegetação 
existente
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il17.2 DESENHO ABERTO/INTERAÇÃO COM O MEIO NATURAL

Há um crescente número de estudos que correlatam a saúde e o bem 
estar das pessoas com o tempo/espaço em que elas ficam em contato com a 
natureza. Pesquisas4 citadas no trabalho de Edwards e Torcellini (2002, apud 
MUELLER, 2007, p. 39) comprovam que aberturas e janelas voltadas para 
espaços externos com presença de vegetação e água, produzem efeitos po-
sitivos no comportamento das pessoas e que podem se refletir num estado de 
ânimo relaxado, com menor tensão muscular e pressão sanguínea. 

Dado que a maioria das atividades humanas, e aí se inclui a maior par-
te das aprendizagens, se desenvolve em ambientes fechados, existe grande 
benefício em expandir os horizontes, especialmente os da educação infantil, 
para criar linhas de visibilidade que se estendem  o máximo possível para fora 
desses ambientes.

Conforme estudos de Nair, Fielding e Lackney (2009), é importante per-
mitir vistas que estejam a pelo menos 15 metros de distância das áreas de 
trabalho dos estudantes. Isto permite aliviar olhos cansados, que ficam muito 
tempo focados em tarefas e objetos próximos às mãos (cadernos, livros, de-
senhos, tela de computador). Este alívio, exercita os olhos, especialmente das 
crianças pequenas, e os mantém saudáveis.

Para este projeto, a ideia foi criar um desenho aberto, com espaços arti-
culados e integrados ao meio natural. Essa configuração permite maior possi-
bilidade de fluxos e variedade de caminhos, facilitando, desta forma, o acesso 
aos ambientes  e a mobilidade espacial; permite também que o exterior se 
torne uma extensão natural das aprendizagens que acontecem no interior, uma 
arena para vários tipos de projetos. 

4 EDWARDS, L. TORCELLINI, P.  A literature reniew of the effects of natural light on building 
occupants. National Renewable Energy Laboratory - NREL, Colorado, jul. 2002

Assim, o edifício foi implantado de modo a respeitar as características do 
terreno (curvas de nível e árvores existentes), estabelecendo a relação interior/
exterior através de espaços abertos e fluidos, configurados para acomodar a 
realização das diversas atividades pertinentes à educação infantil. 

O esquema compositivo partiu de uma matriz que consiste no cruza-
mento de retas radiais e arcos concêntricos, ligada a outras duas matrizes, 
formadas por retas que se cruzam em ângulo de 90º, articuladas entre si por 
um ângulo de 30º. Essas matrizes definem a base da configuração espacial do 
edifício, que tem na circulação, o elemento de ligação entre os ambientes da 
instituição. 

 

Figura 115 – Desenho aberto/interação com o meio natural: eixos reguladores
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VISTA PARA JARDINS

VISTA PARA JARDINS

VISTA PARA JARDINS
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NINHO PÁSSAROS

AREIA

AREIA

ARENA VERDE

MORRO
GRAMADO

ÁRVORES
EXISTENTES

HORTA

VISTA PARA O EXTERIOR

ENTRADA
ACOLHEDORA

BANCOS / ÁRVORES

PRAÇA

ÁGUA

PONTE

VISTA PARA JARDINS

GRAMADO

ÁRVORES
PLANTADAS

POMAR

TOCA
PEQUENOS ANIMAIS

PRESERVAÇÃO
ÁRVORES

EXISTENTES

Figura 116– Desenho aberto/interação com o meio natural: ambientes internos conectados aos 
ambientes externos

Figura 117 – Desenho aberto/interação com o meio natural: configuração espacial favorece a 
mobilidade
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Figura 118 – Desenho aberto/interação com o meio natural: espaços abertos e fluidos co-
nectados ao exterior

Figura 119 – Desenho aberto/interação com o meio natural: ambientes externos utilizados 
como extensão da aprendizagem
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il17.3  ESCOLA COMO UMA PEQUENA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM

A proposta para a elaboração do projeto desta escola de educação in-
fantil, foi a de criar uma pequena comunidade de aprendizagem para aproxi-
madamente 180 crianças, na qual os espaços estão qualificados para oferecer 
ambientes propícios ao desenvolvimento infantil, e cujo foco está voltado para 
a aprendizagem lúdica.

Esta proposta se diferencia das propostas de escolas tradicionais, cuja 
filosofia educacional, baseada na sala de aula, tem como pressuposto que 
todos os estudantes são como vasos vazios a serem enchidos com o conhe-
cimento, e que todos irão aprender a mesma coisa, ao mesmo tempo, com o 
mesmo professor, da mesmo modo e no mesmo lugar, durante várias horas do 
dia. 

Criticando essa concepção, Nair, Fielding e Lackney (2009) dizem que  
esse modelo educacional faz sentido para escolas com salas agrupadas ao 
longo de um corredor de dois lados, onde cada sala possui cerca de 25 a 30 
cadeiras com braço, para os alunos e uma mesa para o professor, colocada na 
frente da sala; e ainda, se para melhorar o controle, as aulas forem anunciadas 
por sinos a cada 45 minutos, após os quais uma atividade termina para dar 
início a outra. Este modelo de células e sinos, conhecido como modelo Ford, é 
ultrapassado, especialmente quando a proposta pedagógica da escola está fo-
cada em uma instrução diferenciada e cujos espaços, devem acomodar várias 
modalidades de aprendizagens. 

Conforme estudos destes autores, existem 20 modalidades de aprendi-
zagens, que são:

1. estudo independente
2. tutoria
3. estudo em equipe
4. aprendizagem individual com professor

5. formato leitura direcionada pelo professor
6. aprendizagem baseada em projetos
7. tecnologia com computadores móveis
8. aprendizagem à distância
9. pesquisa baseada na internet
10. apresentação dos estudantes
11. aprendizagem baseada em performance
12. instrução estilo seminário
13. aprendizagem interdisciplinar
14. aprendizagem naturalista
15. aprendizagem social, emocional, espiritual
16. aprendizagem baseada na arte
17. contação de histórias
18. aprendizagem baseada no desenho
19. aprendizagem baseada no ensino em equipe
20. aprendizagem baseada em jogos 

Sob esse novo paradigma da aprendizagem, o modelo de células e sinos 
é inadequado, visto que sua organização é voltada praticamente para o forma-
to leitura, direcionada pelo professor.

Para Nair, Fielding e Lackney (2009), as razões para se romper com o mo-
delo Ford, podem ser justificadas em diversas pesquisas que demonstram que 
a aprendizagem não acontece de maneira linear, mas de uma forma holística e 
multifacetada. Essas pesquisas partem da ideia de que os estudantes podem 
aprender coisas diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, de 
modos diferentes e em tempos diferentes.

Diante deste novo paradigma, é importante que os espaços escolares 
sejam reciclados e/ou planejados e adequados a esta necessidade. No caso 
de escolas de educação infantil, que atendem crianças de 0 a 6 anos, é impor-

MODELO FORD
CÉLULAS E SINOS

EXPANSÃO DO MODELO FORD
ÁREA COMUM ENTRE AS SALAS

MODELO FORD
CÉLULAS E SINOS

EXPANSÃO DO MODELO FORD
ÁREA COMUM ENTRE AS SALAS

Figura 120 – Evolução do modelo Ford
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iltante oferecer uma diversidade de espaços que acomodem as várias modali-
dades de aprendizagens, especialmente a aprendizagem baseada em jogos, 
ou seja, a aprendizagem lúdica.

Neste sentido, rompendo com a sala de aula tradicional, propôs-se para 
esta escola, uma pequena comunidade de aprendizagem, para atender até 
188 crianças. O ideal seria uma escola para até 150 alunos , quantidade que 
permite que todas as crianças se conheçam; mas para atender a demanda da 
comunidade do bairro, ampliou-se o atendimento para 160 crianças de 2 a 6 
anos e 28 bebês de 0 a 2 anos de idade. Essa pequena comunidade , que se 
confunde com a própria escola, deverá suprir pelo menos 60% das necessida-
des das crianças no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

O programa da escola comporta:
• entrada convidativa (recepção) articulada a ambientes internos, per-

mitindo a visão das atividades das crianças desenvolvidas na escola;
• ambientes administrativos e sala de professores com vista para o 

exterior e para ambientes internos da escola, de modo a facilitar a 
supervisão passiva (“olhos nas crianças”) e a segurança (“olhos na 
rua”);

• salas de atividades, combinadas duas a duas, e separadas por pai-
néis acústicos deslizantes, alinhadas ao longo de uma circulação am-
pla e aberta;

• sala de atividades para bebês e berçários conjugados, conectados 
ao fraldário e lactário;

• salas especiais (brinquedoteca, biblioteca e sala de informática), con-
sideradas como espaços multipropósito  e também como ambientes 
de aprendizagem autônomos;

• refeitório amplo com conexão para o exterior;
• banheiros infantil e adulto;

• circulação ampla e aberta configurada como um espaço social, com-
posto por áreas comuns compartilhadas entre as salas e por pátios 
que se abrem para o exterior, utilizados para vários tipos de traba-
lhos, individual ou colaborativo;

• terraços para aprendizagens externas;
• praça central e espaços externos, destinados à atividade lúdica e ao 

livre brincar;
• painéis de exposição dos trabalhos das crianças, espalhados pelos 

ambientes internos e externos da escola;
• mobiliário adequado e acessível pelas crianças;
• cozinha e espaços de serviço.

Figura 121 – Pequena comunidade de aprendizagem: 
recepção (em cima); ambientes administrativos com vista 
para o exterior (no meio); salas especiais integradas ao 

pátio (em baixo)

Figura 122 – Pequena comunidade de aprendizagem: vista 
das salas de atividades (em cima); salas de atividades 

integradas, separadas por painéis deslizantes (no meio); 
refeitório conectado ao exterior (em baixo)

Figura 123 – Pequena comunidade de aprendizagem: circulação aberta/pátio central
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Figura 124 – Pequena comunidade de aprendizagem: distinção dos ambientes da escola

Figura 125 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta setor administrativo
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Figura 126 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta refeitório Figura 127 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta setor de serviços
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Figura 128 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta sala dos professores, recepção e varanda Figura 129 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta berçários e sala de atividades 1
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ilNesse modelo de pequena comunidade de aprendizagem, foi considera-
do importante que todas as salas destinadas ao uso infantil, inclusive o refeitó-
rio e a recepção, tivessem alguns de seus limites transparentes e permeáveis, 
conectados às áreas externas e internas da escola. Essa configuração facilita 
o uso dos espaços, tanto para as crianças, que não ficam restritas ao que 
está acontecendo dentro dos ambientes, quanto para os professores, que fi-
cam mais à vontade graças ao design que maximiza a supervisão passiva das 
crianças.

Cada sala de atividades comporta 20 crianças e oferece:
• zonas de espaços flexíveis que suportam diferentes layouts e várias 

aprendizagens;
•  espaços de fuga e reflexão, com colchões e almofadas macias;
•  lavatórios, bancadas e armazenamento na periferia, para facilitar o 

uso do espaço;
•  painéis acústicos deslizantes que permitem a ampliação do espaço 

e evitam a reverberação de ruídos;
•  mobiliário adequado ao uso infantil e unidades de armazenamento 

móvel;
• aberturas de alturas e tamanhos variados, para promover iluminação 

uniforme e estímulo a curiosidade da criança a partir de diferentes 
enquadramentos da paisagem;

• conexão direta com os terraços externos de aprendizagem. 
Com os painéis deslizantes abertos, juntas, as salas permitem o trabalho 

colaborativo entre professores e podem proporcionar espaços para atividades em 
grupos menores, dispersos nas duas salas e atividades em grupos maiores, ocu-
pando o espaço das duas salas e, ainda ter suas possibilidades de uso ampliadas 
pelos terraços exteriores. Essa tipologia promove o ensino em equipe e a colabo-
ração entre as classes, e ainda preserva a separação e independência das salas 
como unidades distintas.  

TERRAÇO DE APRENDIZAGEM

SALA A
ESPAÇO FLEXÍVEL

SALA B
ESPAÇO FLEXÍVEL

ESPAÇO DE FUGA

PASSEIO DE APRENDIZAGEM
ESPAÇO SOCIAL

(ÁREA COMUM ENTRE AS SALAS)
LIMITES TRANSPARENTES

LIMITES TRANSPARENTES

ÁREA DE ESCAPE / REFLEXÃO
ASSENTOS MACIOS

PAINÉIS ACÚSTICOS
DESLIZANTES

EQUIPAMENTOS
ARMÁRIOS
QUADRO
PIAS

ASSENTOS SOB
JANELAS

Figura 130 – Pequena comunidade de aprendizagem: salas de atividades
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Figura 131 – Pequena comunidade de aprendizagem: salas de atividades com painéis deslizantes fechados

Figura 132 – Pequena comunidade de aprendizagem: salas de atividades com painéis deslizantes abertos
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Figura 133 – Pequena comunidade de aprendizagem: salas de atividades (possibilidades de layout 1) Figura 134 – Pequena comunidade de aprendizagem: salas de atividades (possibilidades de layout 2)
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As salas especiais (biblioteca, brinquedoteca e sala de informática) tam-
bém comportam grupos de 20 crianças e estão preparadas para atividades  
com multipropósitos. Os equipamentos, como bancadas, armários, estantes e 
pias foram instalados ao longo da periferia, ou seja, nas paredes laterais das 
salas, para possibilitar mudanças de layout e flexibilidade de uso.

Figura 135 – Pequena comunidade de aprendizagem: salas de atividades (possibilidades de layout 3)

Figura 136 – Pequena comunidade de aprendizagem: salas especiais



248

Figura 137 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta biblioteca e sala de informática Figura 138 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta brinquedoteca e banheiros infantis



250       251

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

A
nt

ep
ro

je
to

 d
e 

um
a 

es
co

la
 d

e 
ed

uc
aã

o 
in

fa
nt

ilO refeitório não foi considerado apenas como espaço para a alimentação 
das crianças, mas principalmente como espaço de interação social. Sua con-
figuração propicia:

• ligação direta com a cozinha, para juntos, oferecerem às crianças 
aulas de culinária, nutrição e saúde; 

• vistas para o exterior e conexão com espaços externos mobiliados 
para refeições, possibilitando a expansão de  área e de uso;

• ligação direta com um depósito de mesas e cadeiras, facilitando a 
limpeza e a liberação do espaço para outras atividades que não re-
querem este tipo de mobiliário; 

• articulação do espaço, favorecida pela disposição rítmica de algumas 
paredes, possibilitando o uso variado do espaço;

• painéis ou paredes para exposição dos trabalhos infantis e para ex-
posição de trabalhos sobre temas variados estudados na escola;

• receber mobiliário empilhável e adequado ao uso infantil, com mesas 
de diferentes tamanhos, para possibilitar a interação de grupos meno-
res (2 a 4 crianças) e de grupos maiores (8 crianças). 

Figura 139 – Pequena comunidade de aprendizagem: refeitório/vistas para o 
exterior

Figura 140 – Pequena comunidade de aprendizagem: vistas do interior do refeitório
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e adjacentes às áreas comuns entre as salas. Possuem acesso transparente  
para permitir a supervisão passiva dos professores, paredes que servem para   
a exposição dos trabalhos das crianças; ampla iluminação e privacidade nos 
cubículos dos vasos, mas com possibilidade de supervisão dos adultos.

A praça central pavimentada está articulada com a “arena verde”, o pergo-
lado e o parque de areia com brinquedos e pequenos tanques de areia. Esses 
elementos organizam o espaço central da escola em ambientes distintos, que 
contribuem para a sua apropriação pelas crianças.

Figura 142 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta praça

Figura 141 – Pequena comunidade de aprendizagem: vistas da 
praça
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dins, trilhas, gramados com árvores, outros parques de areia com brinquedos, 
espelho d’água, duchas, horta, etc.) que se oferecem como lugares especiais 
para suporte de outras tantas atividades, especialmente o livre brincar, es-
tabelecendo uma tipologia em que a aprendizagem lúdica é uma das peças 
essenciais do projeto.

O desenho apresentado a seguir, define todos os ambientes da escola 
e permite prever o fluxo e as formas de circulação, assim como visualizar as 
salas de atividades, as salas do setor administrativo, os ambientes de assis-
tência e serviço e as áreas de recreação e vivência. A partir desta disposição 
dos ambientes em planta é possível perceber as possibilidades que o espaço 
oferece para a interação social e para a realização de atividades lúdicas, que 
podem ser trabalhadas para despertar os sentidos e a curiosidade das crian-
ças, colaborando para o seu desenvolvimento como um todo.

Figura 143 – Pequena comunidade de aprendizagem: planta com legenda dos espaços internos



256       257

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

A
nt

ep
ro

je
to

 d
e 

um
a 

es
co

la
 d

e 
ed

uc
aã

o 
in

fa
nt

il17.4 ILUMINAÇÃO NATURAL E VENTILAÇÃO NATURAL

A iluminação natural é um dos fatores essenciais para o bom planeja-
mento de ambientes escolares, pois está diretamente relacionada com a qua-
lidade da aprendizagem dos estudantes e com o bem estar de todos os seus 
usuários. 

Mueller (2007), baseada em pesquisas de outros autores5, confirma esta 
relação salientando que a luz do dia está associada à alta produtividade, ao 
baixo absenteísmo, à redução da ocorrência de erros numa tarefa, à redução 
do estresse e do cansaço visual e a atitudes positivas e melhora do humor das 
pessoas.

Daí a importância de se oferecer ambientes luminosos, ou seja, ambien-
tes que utilizam preferencialmente a luz do dia para propiciar iluminação de 
qualidade aos espaços internos, especialmente aos espaços escolares, onde 
as crianças passam a maior parte de seu dia.

5 EDWARDS, L. TORCELLINI, P.  A literature reniew of the effects of natural light on building 
occupants. National Renewable Energy Laboratory - NREL, Colorado, jul. 2002

Para o melhor aproveitamento da luz natural nos ambientes da escola, o 
projeto buscou considerar: 

• o modo pelo qual as formas, superfícies e cores se combinam para 
que a luz do dia seja melhor distribuída nos ambientes;

• o uso do vidro nas fachadas, minimizando sua utilização nas facha-
das oeste e leste e maximizando nas fachadas sul, onde a luz difusa 
ou indireta está disponível e norte, onde é relativamente fácil contro-
lar a luz do sol; 

• a utilização de um sistema de aberturas, que conjuga janelas baixas 
e altas, adequado à iluminação natural uniforme, ventilação cruzada 
e contato visual com o exterior;

• a localização de aberturas no alto das paredes para otimizar a distri-
buição uniforme da luz, que assim penetra mais profundamente nos 
espaços;

• o gerenciamento da entrada de luz nos ambientes com dispositivos 
de sombreamento (brises, árvores e outros tipos de vegetação) es-
trategicamente colocados para bloquear a radiação solar direta sobre 
portas e janelas;

• a maximização da entrada de luz uniforme nos ambientes e áreas 
de circulação, através de aberturas criadas pelo  jogo de coberturas;

• a entrada de luz por duas direções diferentes, para reduzir reflexos 
desconfortáveis e equilibrar a distribuição da luz;

• o fornecimento de luz natural adequada tanto ao tipo de tarefa e ou 
atividade a ser realizada como para elementos que merecem aten-
ção ou destaque (como os painéis de exposição dos trabalhos dos 
alunos por exemplo);

•  o direcionamento das aberturas dos ambientes internos para áreas 
externas com vegetação e áreas de atividades diversas, propiciando 
descanso visual e estímulo à utilização dessas áreas para diversas 

VE
RÃ

O
VE

RÃ
O

INVERNO
INVERNO

FACHADA SUL FACHADA NORTE

BRISES

ÁRVORES
SOMBRA

Figura 144 – Iluminação natural: conjugação de janelas altas e baixas permite maior penetração da luz dentro 
dos ambientes; dispositivos de sombreamento protegem a fachada norte da radiação solar direta 

Figura 145 – Iluminação natural: vistas da sala de ativida-
des 1; planos, forma e sistema de aberturas propiciam a 

entrada de luz uniforme nos ambientes
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ilaprendizagens;
• a utilização de elementos internos móveis (aletas, cortinas e persia-

nas) para o escurecimento do ambiente se necessário.

Assim como a iluminação natural, a ventilação natural também é um dos 
fatores essenciais no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para um 
ambiente escolar saudável.

Edifícios naturalmente ventilados proporcionam ambiente térmico com 
condições internas ideais aos seus usuários, e podem aliviar ou até mesmo eli-
minar sérios problemas de saúde relacionados à formação de mofo e à quan-
tidade excessiva de tempo que as pessoas passam em ambientes condicio-
nados. 

ABERTURAS
TAMANHOS
E ALTURAS DIFERENTES

JANELAS
ACESSÍVEIS

ÁS CRIANÇAS

ESPELHO D’ÁGUA

REFRIGERAÇÃO NATURAL OTIMIZADA
PELA PRESENÇA DE ÁGUA EM FRENTE

AOS VENTOS PREDOMINANTES

Figura 147 – Iluminação natural: gerenciamento controlado 
da entrada de luz por disposivos de sombreamento como 

brises e árvores

Figura 146 – Iluminação natural: maximização da luz natural através do 
jogo de coberturas; desenhos formados a partir da entrada de luz nos am-

bientes estimula atividades lúdicas.
Figura 148 – Ventilação natural: ventilação cruzada permite a entrada de ar fresco nos ambientes
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ilPara permitir a fluidez dos ventos, o projeto proposto buscou:
• orientar a maioria das aberturas do edifício em relação à incidência 

do vento predominante (norte e nordeste); 
• localizar as aberturas em posições e alturas diferentes, para possibi-

litar a passagem do vento em todos os ambientes do edifício;
• estabelecer o uso da ventilação cruzada, pois ela utiliza princípios  de 

fluxos de ar natural para que o ar fresco circule no ambiente, dando 
aos usuários maior controle sobre a qualidade do ar que necessitam

Além de propiciar uma arquitetura que minimiza o esforço humano para 
que o corpo entre em equilíbrio térmico, a ventilação natural contribui para que 
os usuários (especialmente as crianças, no caso desta pesquisa) adquiram  o 
hábito de abrir janelas para deixar o ar natural entrar, situação, que segundo 
Nair, Fielding e Lackney (2009), gera a sensação de interação com os exte-
riores, que nem mesmo os edifícios com os melhores sistemas de ventilação 
mecânica podem oferecer. 

17.5 AMBIENTES ACOLHEDORES

Além de reduzir o estresse infantil, causado pela permanência em am-
bientes diferentes dos domésticos, a escola que oferece ambientes acolhe-
dores, faz com que os estudantes e a comunidade se sintam pertencentes ao 
espaço escolar.

Neste sentido, é importante que as escolas de educação infantil, um dos 
primeiros espaços de socialização para crianças de 0 a 6 anos de idade, ofere-
çam, desde a entrada, ambientes convidativos, parecidos com os domésticos, 
com mobiliário confortável e espaços apropriados tanto para receber as crian-
ças, professores e funcionários como para receber a comunidade. 

Então, para que o sentimento de acolhimento seja uma realidade no am-
biente escolar, a solução adotada neste projeto oferece e/ou propicia:

• área sombreada e equipada com bancos na entrada da instituição, 
que funciona como local de espera e ponto de encontro das famílias 
das crianças da escola;

• ser ou ter elemento significativo que identifique a escola no contexto 
da comunidade adjacente;

• jardins frontais arborizados;
• espaço de transição amigável e coberto que oferece proteção contra 

a chuva;
• entrada ou recepção ampla, que serve como espaço de socializa-

ção para pais, crianças e funcionários; com espaços para brinquedos 
infantis e para estacionar alguns carrinhos de bebê; equipada com 
bebedouros, telefone e assentos confortáveis e macios; e ainda, que 
oferece visão para outras áreas da escola, onde é possível observar 
as crianças em  aprendizagens ativas, estímulo para as novas crian-
ças que chegam à escola;

• secretaria próxima da recepção, para facilitar o gerenciamento da 

Figura 149 – Ventilação natural: janelas acessíveis às crianças (esquerda); refrigeração natural otimizada pela presença de água em frente aos ventos 
dominantes

Figura 150 – Ambientes acolhedores: área de espera 
sombreada

Figura 151 – Ambientes acolhedores: arquitetura como 
elemento significativo

Figura 152 – Ambientes acolhedores: recepção com mobi-
liário confortável e painel de exposição dos trabahos das 

crianças
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ilentrada dos pais, visitantes e crianças; para otimizar o atendimento 
da comunidade; com aberturas (janelas) voltadas para a rua  e para 
espaços internos da escola, propiciando a segurança e a supervisão 
passiva das crianças; 

• sala da direção e ou coordenação próxima da secretaria, para oti-
mizar o controle e o funcionamento da escola; com janelas para o 
exterior, possibilitando a segurança (“olhos na rua”); mobiliada para 
o trabalho dos coordenadores e para receber as crianças e ou seus 
pais em atendimento personalizado;

• locais e painéis de exposição dos trabalhos das crianças, visíveis e 
próximos da entrada  e também espalhados pelos outros ambientes

• atmosfera doméstica nas salas de atividades infantis, utilizando tape-
tes, assentos macios, almofadas, cores e texturas; 

• espaços que além de permitirem a circulação, também servem aos 
objetivos de desenvolvimento social e emocional das crianças;

• espaços de interação social para crianças e professores (pátios, es-
paços externos, cozinha e refeitório);

• área externa sombreada, mobiliada e equipada com brinquedos; 
• ambientes de trabalho ergonômicos e flexíveis para professores, 

com espaço para se reunirem em equipes para preparação de aulas 
e projetos; espaços para trabalho individual, com computadores de 
colo ou de mesa; espaço para café e leitura; armários para guardar 
objetos de trabalho e objetos pessoais; janelas com vistas para a rua 
e para ambientes internos da escola;

• mobiliário de boa qualidade, diversificado, confortável e ergonômico, 
adequado às várias faixas etárias infantis e aos adultos; que aco-
mode as diferentes atividades; com assentos macios e confortáveis 
espalhados pelos ambientes da escola, afim de deixar o espaço mais 
humanizado e menos institucional; 

•  criar recantos interessantes (como assentos sob as janelas), sem 
sacrificar a segurança das crianças.

Figura 155 – Ambientes acolhedores: sala dos professores 
equipada com mobiliário confortável e funcional

Figura 153 – Ambientes acolhedores: secretaria próxima á 
recepção/painel de exposição dos trabahos das crianças

Figura 154 – Ambientes acolhedores: terraços de aprendi-
zagem/espaços de interaçao social

Figura 156 – Ambientes acolhedores: espaços externos preparados para diversos tipos de atividades
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Figura 158 – Ambientes acolhedores: planta setor administrativo

Figura 157 – Ambientes acolhedores: assentos sob janelas e assentos macios (colchões nas 
áreas de fuga/reflexão das salas de atividades)



      267

A
nt

ep
ro

je
to

 d
e 

um
a 

es
co

la
 d

e 
ed

uc
aã

o 
in

fa
nt

il

266

17.6 CIRCULAÇÃO COMO UM PASSEIO DE APRENDIZAGEM

Rompendo com o antigo corredor escolar, repleto de salas dos dois la-
dos, e considerando o novo modelo educacional, que requer espaços variados, 
adaptáveis e flexíveis para conter as várias modalidades de aprendizagens, 
apresentadas no item 17.3 deste capítulo, propôs-se, como diretriz projetual, 
substituir esse antigo corredor por um passeio de aprendizagem.

PASSEIO DE APRENDIZAGEM
ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO

Figura 159 – Ambientes acolhedores: planta sala dos professores e recepção

Figura 160 – Circulação como um passeio de aprendizagem



268       269

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

A
nt

ep
ro

je
to

 d
e 

um
a 

es
co

la
 d

e 
ed

uc
aã

o 
in

fa
nt

ilEste passeio, denominado por Nair, Fielding e Lackney (2009) como rua 
de aprendizagem, deve ser amplo o suficiente para não se parecer com um 
corredor e aberto para áreas externas, para que as pessoas não se sintam 
fechadas ao circularem por ele, e deve funcionar como uma artéria social, ou 
seja, como um lugar para encontros informais, brincadeiras, conversação es-
pontânea e movimento sem pressa.

No projeto proposto, o passeio de aprendizagem se estabelece como um 
elemento de ligação entre os vários ambientes da escola e, define um percur-
so, através do qual, é possível alternar espaços-passagem e espaços-vivência.

Desenvolve-se, a partir da recepção em duas direções opostas. Para a 
esquerda, em linha reta, segue até se mesclar com o espaço do refeitório, e 
para a direita, em linha curva, passa pelo “túnel de vidro”, pelos pátios abertos 
que se abrem para terraços e jardins, pelas áreas comuns entre as salas até 
culminar na “casa de bonecas”.

Seu desenho curvo e aberto e sua ambiência clara e iluminada estimu-
lam os usuários a percorrê-lo, possibilitando-lhes o sentimento de surpresa e 
descoberta, e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades e incentivos para que 
eles parem ao longo do caminho, participem de atividades que estejam ocor-
rendo, ou, observem o que está acontecendo nas salas e ambientes externos 
aos quais o passeio está conectado.

Figura 161 – Circulação como um passeio de aprendizagem: vistas a partir da recepção 

Figura 162– Circulação como um passeio de aprendizagem: vistas sequenciais (da esquerda para a direita e de cima para baixo), desde o “túnel de vidro” até 
o pátio central
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il 17.7 ADAPTABILIDADE/FLEXIBILIDADE/VARIEDADE

Conforme os conceitos apresentados na segunda parte desta pesquisa, 
verificou-se que a polivalência se refere a espaços que têm suas possibilida-
des de uso expandidas, um potencial maior de acomodação, e que, no caso 
de espaços escolares, devem acomodar o máximo possível daquelas 20 mo-
dalidades de aprendizagens listadas no item 17.3 deste capítulo. Isto permite 
o afastamento de modelos de espaço único para modelos de áreas multifun-
cionais.

O conceito de polivalência não se restringe apenas a espaços flexíveis 
com portas de correr e painéis móveis, mas ajuda a pensar o espaço de forma 
que este possa ser modificado de acordo com o tipo de atividade e de relação 
desejável, através das ideias de adaptabilidade, flexibilidade e variedade.

Segundo apontam Nair, Fielding e Lackney (2009), há distinção entre es-
sas ideias, verificadas em termos de espaço, estrutura e mudanças espaciais 
possíveis.

A adaptabilidade considera princípios ergonômicos e pode ser obtida com 
elementos construtivos que podem ser facilmente removíveis e desmontáveis. 
Esta ideia  permite mudanças espaciais por um período de anos ou décadas.

A flexibilidade permite que os próprios usuários transformem o espaço, 
situação possível através da utilização de painéis móveis e acústicos, grandes 
portas e aberturas e mobiliário móvel. A flexibilidade permite mudanças por um 
dia, ou por semanas, dependendo do tipo de atividade que será desenvolvida.

A variedade permite que os usuários mudem a qualidade do espaço, 
simplesmente se movendo de um ambiente para outro. Esta ideia está cen-
tralizada no conceito de espaços polivalentes que permitem uma inter-relação 
entre as atividades que estão sendo desenvolvidas e os ambientes que se 
adaptam à elas.

Considerando estas questões, propôs-se para este projeto:

Figura 163 – Circulação como um passeio de aprendizagem: vistas sequenciais (da esquerda para a direita e de cima para baixo), desde as salas de ativida-
des 3 anos até a casa de bonecas
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il• que as salas de atividades infantis tenham alguns de seus limites 
definidos por painéis acústicos deslizantes (tipo camarão) que permi-
tem a ligação, quando desejada, entre elas;

• que as salas especiais tenham grandes portas de vidro deslizantes 
(de correr), que permitem a conexão delas com o passeio de apren-
dizagem e com os terraços externos, estendendo-se, desta forma, a 
aprendizagem para os ambientes externos, aumentando a flexibilida-
de dos espaços e a possibilidades de variação no seu uso;

• variedade de espaços externos, para dar suporte às várias modali-
dades de aprendizagens, especialmente jogos e brincadeiras;

• refeitório articulado e integrado ao ambiente externo, possibilitando 
arranjo diferenciado e disponível para pequenos e grandes grupos, 
em diferentes tipos de atividades.

TERRAÇO DE APRENDIZAGEM

SALA A
ESPAÇO FLEXÍVEL

SALA B
ESPAÇO FLEXÍVEL

ESPAÇO DE FUGA

PASSEIO DE APRENDIZAGEM
ESPAÇO SOCIAL

(ÁREA COMUM ENTRE AS SALAS)
LIMITES TRANSPARENTES

LIMITES TRANSPARENTES

ÁREA DE ESCAPE / REFLEXÃO
ASSENTOS MACIOS

PAINÉIS ACÚSTICOS
DESLIZANTES

EQUIPAMENTOS
ARMÁRIOS
QUADRO
PIAS

ASSENTOS SOB
JANELAS

Figura 164 – Adaptabilidade/flexibilidade/variedade: salas de atividades separadas por 
painéis deslizantes permitem a flexibilidade dos espaços 

Figura 166 – Adaptabilidade/flexibilidade/variedade: refei-
tório com espaço amplo e articulado possibilita diversos 

arranjos e atividades distintas   

Figura 165 – Adaptabilidade/flexibilidade/variedade: salas 
especiais com portas de vidro deslizanteslimites e conecta-

das aos pátios permitem ampliação da área e do uso

Figura 167 – Adaptabilidade/flexibilidade/variedade: salas de atividades 
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ESPAÇO FLEXÍVEL
MULTIUSO

BRINQUEDOTECA

PROJETOS SUJOS
(TINTAS / ÁGUA)

TERRAÇO DE APRENDIZAGEM

ESPAÇO FLEXÍVEL
MULTIUSO

BIBLIOTECA
ESPAÇO FLEXÍVEL

MULTIUSO

SALA DE INFORMÁTICA

PROJETOS SUJOS
(ARGILA / LAVA-PÉS)

PARQUE DE AREIA

EQUIPAMENTOS
PERIFÉRICOS

EQUIPAMENTOS
PERIFÉRICOS

EQUIPAMENTOS
PERIFÉRICOS

LIMITES TRANSPARENTES
EXPANSÃO

DE ÁREA E DE USO

PASSEIO DE APRENDIZAGEM
ESPAÇO SOCIAL

(ÁREA COMUM ENTRE AS SALAS)

LIMITES TRANSPARENTES
EXPANSÃO

DE ÁREA E DE USO

TERRAÇO DE APRENDIZAGEM
LIMITES TRANSPARENTES

DEPÓSITO
CADEIRAS / MESAS

ESPAÇOS EXTERNOS
(MESAS E BANCOS SOB ÁRVORES)

JARDINS

LIMITES TRANSPARENTES

LIMITES TRANSPARENTES

COZINHA

PAINÉIS DE EXPOSIÇÃO
TRABALHOS CRIANÇAS

TRABALHOS TEMAS TEMPORÁRIOS

REFEITÓRIO
ESPAÇO DE INTERAÇÃO

MULTIUSO

CONEXÃO COM EXTERIOR
EXPANSÃO DE ÁREA E DE USO

Figura 168 – Adaptabilidade/flexibilidade/variedade: salas especiais

Figura 169 – Adaptabilidade/flexibilidade/variedade: refeitório articulado ao ambiente externo
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il17.8 TRANSPARÊNCIA E SUPERVISÃO PASSIVA

Como foi dito no capítulo 10, a transparência é um dos conceitos funda-
mentais no projeto de escolas, pois transmite a ideia que a aprendizagem deve 
ser visível e supervisionada passivamente.

Neste projeto de escola de educação infantil, transparência e supervisão 
passiva se relacionam na medida em que juntas, propiciam grandes níveis de 
visibilidade entre os espaços de aprendizagem, criando assim sensação de 
abertura, aumento da iluminação natural, segurança (“olhos na rua”) e facilida-
de na supervisão passiva dos professores (“olhos nas crianças”) .

Tendo em vista o cuidados que se deve ter com as crianças pequenas, as 
soluções adotadas no projeto  contemplam as seguintes questões:

• providenciar grandes aberturas transparentes para os ambientes ad-
ministrativos, como  secretaria, coordenação e sala dos professores, 
para permitir o monitoramento da entrada e de outras áreas internas 
da escola e para aumentar o sentimento de segurança;

• providenciar acesso visível da área de entrada para outras áreas de 
atividades infantis, permitindo que o propósito da proposta pedagógi-
ca da escola seja visto;

• providenciar visibilidade entre as salas de atividades infantis e os ter-
raços externos e entre elas e o passeio de aprendizagem, permitindo 
supervisão a passiva e estimulando os professores a utilizarem es-
sas áreas para a realização de várias atividades;

• trazer iluminação natural aos corredores (passeio de aprendizagem), 
para reduzir o sentimento de fechamento e criar vistas interessantes 
de diferentes partes da escola, possibilitando o sentimento de surpre-
sa à medida que os usuários se movem no edifício;

• fornecer não apenas transparência visual, mas  transparência física, 
através de portas e painéis opacos e acústicos, para favorecer a mis-

tura de usos dos ambientes;
• fornecer transparência entre áreas internas e externas, trazendo a 

luz do dia para dentro dos ambientes e tornando-os mais abertos, 
convidativos, animadores e conectados ao meio natural;

• criar eixos de visibilidade que permitem a melhor identificação dos 
espaços.

PRAÇA

SUPERVISÃO PASSIVA
LIMITES TRANSPARENTES

ESPAÇOS EXTERNOS

PASSEIO DE APRENDIZAGEM

EIXOS DE VISIBILIDADE

Figura 170 – Transparência e supervisão passiva: ambien-
tes facilmente supervisionados

Figura 171 – Transparência e supervisão passiva: visibili-
dade entre as salas de atividades e o passeio de aprendi-

zagem
Figura 172 – Transparência e supervisão passiva: eixo de 

visibilidade (refeitório - parque de areia)

Figura 173 – Transparência e supervisão passiva
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Figura 174 – Transparência e supervisão passiva: visibilidade entre a recepção e outros am-
bientes da escola

Figura 175 – Transparência e supervisão passiva: visibilidade entre as salas e terraços de 
aprendizagem
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il 17.9  ARQUITETURA QUE ENSINA/SUSTENTABILIDADE

A arquitetura sustentável é um dos elementos essenciais no projeto de 
uma escola focada na aprendizagem. Seu discurso revela uma abordagem 
sábia, que segundo Nair, Fielding e Lackney (2009) procura minimizar os efei-
tos destrutivos da construção na natureza, absorver fontes de energia natural 
para minimizar o consumo de combustíveis fósseis, utilizar materiais regionais 
renováveis e ou recicláveis e não poluentes e ainda, economizar o consumo 
de água no edifício, capturando e utilizando a água da chuva e minimizando a 
erosão e o escoamento de água no lugar.

Nessa perspectiva, alguns princípios de sustentabilidade (alguns já abor-
dados anteriormente nesta pesquisa) foram adotados como diretrizes para a 
elaboração deste projeto:

• conexão interior/exterior;
• iluminação natural;
• ventilação natural;
• dispositivos de sombreamento, como árvores e brises;
• sistema construtivo que deixa transparecer seus elementos de estru-

tura e vedação;
• construção de reservatórios para o reaproveitamento da água da 

chuva;
• reaproveitamento da água “cinza” de chuveiros e pias para irrigação 

subterrânea de jardins;
• captação de energia solar para esquentar a água de chuveiros e pias;
• utilização de pisos externos permeáveis como pedra portuguesa, ta-

buados de madeira, areia e grama;
• instalação de arquibancadas (arena verde) assentadas sobre a gra-

ma, considerando os desníveis naturais do terreno;
• preservação de árvores existentes no sítio.

Figura 176 – Transparência e supervisão passiva: visibilidade entre as salas especiais, pátios e ambientes externos Figura 177 – Arquitetura que ensina/sustentabilidade: co-
nexão interior/exterior; elementos de estrutura e vedação 

aparentes; arena verde



282       283

E
lz

a 
C

ris
tin

a 
S

an
to

s

A
nt

ep
ro

je
to

 d
e 

um
a 

es
co

la
 d

e 
ed

uc
aã

o 
in

fa
nt

ilJuntos, estes princípios expressam uma configuração dinâmica que in-
centiva e induz aprendizagens sobre arquitetura, construção e ciência ambien-
tal, em harmonia com a natureza.

17.10 ESPAÇOS EXTERNOS E INCENTIVOS LÚDICOS

Nos capítulos anteriores verificou-se o quanto a ludicidade e a qualidade 
dos espaços (polivalência, acolhimento, complexidade e transparência) são 
importantes no processo de ensino-aprendizagem infantil. Crianças pequenas 
aprendem brincando e necessitam de espaços generosos e adequados para 
se desenvolverem.

Neste sentido, as áreas externas de recreação são essenciais, pois elas 
ampliam e contribuem para a aprendizagem saudável e para o desenvolvimen-
to psicomotor da criança.

Os estudos de Fedrizzi (2002), apresentados no capítulo 4 desta pesqui-
sa, verificam que o tamanho de pátios e espaços externos influenciam no com-
portamento infantil, e que crianças na idade pré-escolar (2 a 5 anos) precisam 
de espaços para brincar ao ar livre, numa proporção que pode variar entre 7,5 
(mínimo) a 20 m²/ criança. Outros estudos6 postulam que cada criança deveria 
ter para si, 13,5 m² de espaços externos para brincar.

Desta forma, propôs-se para este projeto, incentivos lúdicos e amplos e 
diversificados espaços externos (23 m²/criança), que permitem a socialização 
e estimulam o imaginário e a criatividade das crianças.

Mais especificamente:
• terraços de aprendizagens externas integrados às salas de ativida-

des e às salas especiais;
• praça central configurada por uma grande área pavimentada com 

pedra portuguesa,  espaços gramados e parque de areia com brin-
quedos;

• lugares para performances teatrais e musicais: arena verde e  pátios;

6 A.G. Maufette, L. FRECHETTE e D. Robertson, 1999, Revisiting Children’s Oudoor Environ-
ments: A Focus on Design, Play, and Safety Hull, Quebec: Gauvin Presses apud DUDEK, 
Mark, 2008, Schools and Kindergartns: A Manual Design, Berlin: Birkhauser Verlag AG.

ÁGUA “CINZA” DOS CHUVEIROS E PIAS
USADA PARA IRRIGAÇÃO SUBTERRÂNEA DOS JARDINS

ÁGUA DE CHUVA DOS TELHADOS
ARMAZENADA EM RESERVATÓRIOS

Figura 178 – Arquitetura que ensina/sustentabilidade: aproveitamento da água da chuva para irrigação de jardins

Figura 179 – Arquitetura que ensina/sustentabilidade: armazenamento  da água da chuva 

Figura 180 – Arquitetura que ensina/sustentabilidade: vista 
de um dos reservatórios de armazenamento  da água da 

chuva 

Figura 181 – Espaços externos e incentivos lúdicos: terra-
ços de aprendizagem
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il• painéis para atividades com tintas, instalados nos muros dos pátios 
laterais;

• espelho d’água com duchas, para banhos no verão;
• parques de areia, com brinquedos que estimulam a atividade física;
• trilhas para caminhadas e passeios de bicicletas e velocípedes;
• jardins ornamentais, para estimular experiências com a natureza e 

seus processos;
• horta, para propiciar trabalho colaborativo entre crianças, professo-

res, funcionários e comunidade;
• pomar;
• morro gramado para brincadeiras de escalada e do “faz de conta ”;
• árvores incorporadas à estrutura recreativa;
• parques de areia, com brinquedos de madeira que podem ser trans-

formados pelas crianças;
• mobiliário para alimentação casual, trabalhos em equipe e ou indivi-

dual, espalhado nos jardins;
• tanques de areia e terra, para brincadeiras de modelar com baldes 

e pás;
• pergolado, equipado com telas e cordas para brincadeiras de pular, 

trepar e escalar,  que faz a ligação entre o refeitório e o passeio de 
aprendizagem, configurando-se em um eixo lúdico que termina nas 
duchas do espelho d’água e na trilha para caminhadas e passeio de 
bicicleta;

• esquema rico e variado de cores nos ambientes internos e externos, 
para minimizar o caráter institucional e estimular os processos de 
aprendizagens;

• elementos visuais de destaque (como os reservatórios que recebem 
água vinda dos telhados por exemplo),  para atrair e incentivar movi-
mento aos usuários;

• variedade de níveis de iluminação, obtido por meio de diferentes ti-
pos e tamanhos de janelas e aberturas;

• variedade de texturas (madeira, pedra, vidro, metal, concreto, areia, 
terra, grama, etc.) nos pisos, paredes e elementos construtivos do 
edifício;

• viveiro de pássaros e toca de animais;
• casa de bonecas;
• “túnel de vidro” (passagem do setor administrativo para os ambientes 

do setor pedagógico) com aberturas circulares coloridas acessíveis 
às crianças;

• palco/banco, instalado no passeio de aprendizagem (pátio cen-
tral), onde as crianças podem se envolver em atividades do “faz de 
conta ” e/ou simplesmente se encontrarem para conversar; 

• desníveis e acidentes no terreno, para despertar o sentimento de 
aventura nas crianças.

Figura 182 – Espaços externos e incentivos lúdicos: vistas 
do pergolado

Figura 183 – Espaços externos e incentivos lúdicos: configuração espacial aproveita 
desníveis do terreno
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Figura 184 – Espaços externos e incentivos lúdicos: parque de areia com toras de madeira; espelho d’água com duchas; espaços para performances teatrais 
e de encontro

Figura 185 – Espaços externos e incentivos lúdicos: parques de areia com brinquedos de madeira e metal; espelho d’água com duchas; árvores incorporadas 
à estrutura recreativa; espaços para performances teatrais e de encontro; tanques de areia
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Figura 186 – Espaços externos e incentivos lúdicos: pátio coberto com palco/banco de madeira

Figura 187 – Espaços externos e incentivos lúdicos: morro gramado (escaladas, fantasia, ex-
ploração); mobiliário para alimentação casual e projetos; casa de bonecas
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Figura 188 – Espaços externos e incentivos lúdicos: ‘túnel de vidro”com aberturas cilíndricas permite que as crianças passem de um lado para o outro, que 
vejam a paisagem enquadrada na altura dos olhos, e estimula vários tipos de brincadeiras  

Figura 189 – Espaços externos e incentivos lúdicos: morro gramado e casa de bonecas com espaços na escala da criança possibilitam diversas atividades 
lúdicas e propiciam  às crianças a imaginação e a fantasia  
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Figura 190 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta com legenda dos espaços externos Figura 191 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta da praça central 
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Figura 192 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta parque de areia com brinquedos, trilha e pomar Figura 193 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta morro gramado e casa de bonecas
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Figura 194 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta pergolado Figura 195 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta e cortes do pergolado
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Figura 196 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta parque de areia com toras de madeira e espaços para projetos “sujos” Figura 197 – Espaços externos e incentivos lúdicos: planta e cortes casa de bonecas
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17.11 MATERIAIS, TEXTURAS E CORES COMO ELEMENTOS DE IDENTI-
DADE VISUAL

Os estudos abordados anteriormente7 revelam que a percepção através dos 
sentidos intensifica a relação homem-ambiente. Estímulos recebidos simultane-
amente pelos sistemas receptores da visão, audição, olfato e tato permitem ao 
homem apreender, identificar e interagir com o ambiente.

Esses estudos apontaram a reflexão para o conceito de complexidade, 
que, dentre outros aspectos, pode ser revelada pela riqueza de materiais, textu-
ras e cores variadas, não visíveis de um único ponto de vista.

Essa ideia também é compartilhada por Castro (2000) e Mazzilli (2003). 
Castro afirma que a cor do ambiente, a luminosidade, materiais de boa manu-
tenção e temperatura diferentes, texturas, objetos de formas diferentes, espe-
lhos e recursos que estimulam todos os sentidos facilitam a convivência entre 
as crianças. Mazzilli considera que temas, linhas, formas orgânicas, texturas 
gráficas visuais e táteis, cor, ritmo, movimento, variação de escala, distorção, 
proporção e materiais variados são elementos da linguagem visual lúdica8. Am-
bas as autoras consideram que esses elementos, sobretudo a cor, incidem no 
desenvolvimento e aprendizagem infantil.

Visto que o desenvolvimento cognitivo das crianças pode ser afetado 
pela interação delas com o espaço e considerando que ambientes acolhedo-
res, iluminados, ventilados, influenciados pelo meio natural e pelas possibili-
dades de vistas para o exterior são ainda mais enriquecidos quando se utiliza 
diferentes superfícies, materiais, texturas e cores em suas estruturas, foi im-
portante para a concepção deste projeto, explorar as qualidades materiais e 
plásticas dos elementos de estrutura e de vedação em seus aspectos naturais. 

7 Ver capítulo 1 desta pesquisa (estudos de Tuan (1983), Lynch (1997), Hall (1989) e Rapo-
port (1978)

8 Assunto abordado no capítulo 3 (item 3.4) desta pesquisa.

CASA DE BONECAS
INCENTIVO LÚDICO

ESPAÇOS EXTERNOS PASSEIO DE APRENDIZAGEM SALA DE ATIVIDADES

ENCORAJAMENTO DE
ATIVIDADES MOTORAS

PONTE DE MADEIRA

ESPELHO D’ÁGUA

ENCORAJAMENTO DE
ATIVIDADES MOTORAS

ESPAÇOS EXTERNOSPÁTIO

ARENA VERDE / PERFORMANCES TEATRAIS E MUSICAIS

ENCORAJAMENTO DE
ATIVIDADES MOTORAS

SALA DE ATIVIDADESTERRAÇO DE APRENDIZAGEM

Figura 198 – Espaços externos e incentivos lúdicos: encorajamento de atividades lúdicas e motoras
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co, para vedações externas; o concreto armado, com acabamento em silicone 
fosco, para os pilares “soltos”9 da estrutura; o metal, com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branco, para as vigas e treliças que compõem a estrutura do 
edifício e para as telhas termoacústicas, pintadas na cor cinza, da cobertura; a 
madeira, com acabamento em selador fosco, para os elementos do pergolado 
(pilares e pérgulas) e para os pilares que participam da configuração das salas 
de atividades (áreas de fuga/reflexão) e a pedra basáltica (macaquinho) para as 
arquibancadas da arena.

9 As vedações de tijolos ocultam a maior parte dos pilares de concreto.

A composição de pisos e paredes também participa do processo de co-
nhecimento e identidade do local. Ela é indicativa de como os materiais ajudam 
na caracterização de uso dos ambientes. 

Os materiais escolhidos para os pisos foram:
• cimento,  com acabamento argamassado liso de alta resistência, na 

cor natural (ambientes internos destinados às atividades das crian-
ças);  

• cimento,  com acabamento argamassado liso de alta resistência, na 
cor cinza claro rosado (ambientes de uso comum: passeio de apren-
dizagem, refeitório e recepção);

• cimento,  com acabamento argamassado liso de alta resistência, na 
cor cinza claro azulado (ambientes internos administrativos e de ser-
viços);

• tábuas de madeira de reflorestamento (ambientes externos que com-
plementam as áreas de aprendizagens internas: terraços de apren-
dizagens e ambientes internos que necessitam de atmosfera domés-
tica: sala de atividades 1 (bebês) e parte dos pisos das outras salas 
de atividades, biblioteca, informática);

• pedra portuguesa rosa e creme (ambientes externos: pátios desco-
bertos, estacionamento e passeios);

• grama (jardins);
• areia (parques de brinquedos e de projetos sujos);
• saibro (trilha); 
• terra e folhas secas (pomar);
• pré-moldado de concreto natural intertravado (ambiente externo de 

serviços).Figura 199 – Materiais, texturas e cores como elementos 
de identidade visual
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Para os revestimentos de paredes foram selecionados:
• argamassa pintada sobre tijolos maciços para as paredes internas 

dos ambientes;
• pranchas de madeira para painéis de exposição dos trabalhos das 

crianças;
• azulejos brancos para os painéis/paredes destinados aos trabalhos 

com tintas e pastilhas coloridas para os banheiros;
• cordas para os painéis de exposição/brincadeiras de trepar do per-

golado.

A opção pela manutenção dos materiais deixados aparentes, principal-
mente o tijolo maciço, o concreto armado, o metal e a madeira, não só intensifi-
ca a percepção espacial dos usuários da escola, como afirma um compromisso 
ético-estético com a verdade construtiva do edifício, que se torna um elemento 
didático, que revela, de forma sincera, o modo como foi construído.

A cor, elemento lúdico por excelência, também foi utilizada como ele-
mento facilitador de identidade espacial. A estratégia utilizada no projeto, para 
facilitar a identificação dos ambientes pelas crianças, foi destacar volumes e 
superfícies pelo seu uso.

Assim, duas a duas, as salas de atividades infantis, que comportam 
crianças de faixas etárias distintas, projetam para fora, dois volumes coloridos 
diferentes: para o exterior do edifício, um volume que define o espaço destina-
do às janelas que se abrem para os terraços de aprendizagem; para o interior 
do edifício, um volume de vidro, que define a zona de fuga/reflexão dessas sa-
las, mas que têm também, em sua configuração, paredes coloridas no mesmo 
tom do volume externo. Essa estratégia facilita o deslocamento das crianças 
na escola, que assim, podem identificar suas salas, tanto pelo lado de fora, 
como pelo lado de dentro, pela cor utilizada nesses volumes.

Figura 200 – Materiais, texturas e cores como elementos de identidade visual: planta de pisos

Figura 201 – Materiais, texturas e cores como elementos 
de identidade visual: revestimentos naturais (pedra, tijolo, 

madeira, cordas)
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fachada, não só pela inclinação diferenciada (ângulo de 30º, para orientar as 
aberturas para a face norte), como também pelo tratamento cromático de suas 
superfícies. Essas paredes coloridas, em tons de amarelo e laranja conferem 
um ritmo vertical à configuração predominantemente horizontal do edifício e 
favorecem o reconhecimento do ambiente pelas crianças.

Figura 202 – Materiais, texturas e cores como elementos de identidade visual: salas de atividades identificadas por volumes salientes coloridos (fachada exter-
na) e transparentes (circulação interna)

Figura 203 – Materiais, texturas e cores como elementos de identidade visual: paredes coloridas do refeitório articulam o espaço, funcionam como painéis de 
exposição dos trabahos das crianças e favorecem a identificação dos espaços
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parede colorida interna, que pode ser vista tanto do passeio de aprendizagem, 
como dos terraços de aprendizagem e da praça central.

A casa de bonecas, as aberturas cilíndricas do “túnel de vidro” e os re-
servatórios de água de chuva, colhida dos telhados, receberam, além do tra-
tamento volumétrico diferenciado, tratamento cromático em suas superfícies. 
Esses elementos se projetam em direção à vista e se sobressaem no ambiente 
da escola.

Apesar da variedade de elementos que compõem os volumes do edifício, 
a integridade e o caráter unitário do todo foram mantidos, e o resultado, é a 
percepção clara dos ambientes da escola pelos seus usuários e pela comuni-
dade.

Figura 205 – Materiais, texturas e cores como elementos de identidade visual: elementos de destaque (casa de bonecas, ‘túnel de vidro”, reservatórios de 
água da chuva)

Figura 204 – Materiais, texturas e cores como elementos 
de idetidade visual: paredes coloridas internas identificam 

cada uma das salas especiais
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CORES ANÁLOGAS

PAR DE COMPLEMENTARES
E UMA COR INTERMEDIÁRIA

PAR DE COMPLEMENTARES PAR DE COMPLEMENTARES 
COM UMA DAS CORES DO PAR DIVIDIDA

CORES MONOCROMÁTICAS TRÍADE

17.11.1 ESQUEMA DE CORES

Considerando um círculo cromático composto por 18 cores, o projeto 
cromático da escola partiu da oposição do par de complementares azul-violeta 
e laranja-amarelo e da divisão de uma dessas cores, o laranja-amarelo, para 
a esquerda, em tons alaranjados até o vermelho-alaranjado, e para a direita, 
em tons amarelados, até o verde-amarelado, numa sequência de cores pouco 
saturadas, contidas entre dois eixos que se cruzam, formando um ângulo de 
120º. Outras cores, originadas no azul-violeta, verde-amarelado e vermelho-
alaranjado, ainda mais dessaturadas no sentido do branco, complementam 
essa combinação. 

Com esse esquema de cores é possível estabelecer uma harmonia cro-
mática expressiva, obtida por meio de acordes formados com cores análogas; 
cores complementares; complementares, com uma das cores do par dividida 
em dois ou três tons, complementares e uma cor intermediária entre elas, co-
res monocromáticas e cores que formam uma tríade, ou seja, cores definidas 
pelas extremidades de eixos que se cruzam formando ângulos de 120º entre 
eles. 

ESQUEMA DE CORES

Figura 206– Materiais, texturas e cores como elementos de 
idetidade visual: esquema cromático

Figura 207 – Materiais, texturas e cores como elementos de idetidade visual: acordes cromáticos
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distribuído:

Complementa este esquema, o branco dos muros, tetos e paredes inter-
nas, o cinza claro dos telhados e as cores naturais da água, da terra, da areia, 
da pedra, da madeira, do concreto, do tijolo, dos gramados, das árvores, das 
flores e do céu, proporcionando aos usuários da escola variedade e comple-
xidade cromática equilibrada e, como já foi dito, percepção clara, rica e global 
do ambiente. 

Figura 208 – Materiais, texturas e cores como elementos de idetidade visual: disposição de cores em planta
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CONSIDERAÇÕES FINAIS A investigação teve como ponto de partida o interesse em estudar aspec-
tos gerais que envolvem o tema arquitetura e educação e, o desejo de contri-
buir para a solução de projetos de escolas que ofereçam qualidade espacial, 
lúdica e ambiental necessárias à aprendizagem e ao desenvolvimento infantil.

Considerando o senso comum de que a criança aprende brincando, que 
para brincar é necessário espaço, e que os espaços de brincar das cidades es-
tão se tornando espaços do automóvel e da violência, o espaço escolar torna-
se ainda mais relevante, já que é nas escolas que as crianças passam a maior 
parte do seu tempo, quando estão acordadas. É no espaço escolar que as 
crianças poderão então recuperar os espaços de brincar perdidos nas cidades.

Assim, os estudos do espaço, do lúdico, e da relação criança-ambiente 
foram direcionados para o contexto das escolas de educação infantil, ou seja, 
para escolas que atendem crianças de 0 a 6 anos de idade, faixa etária em que 
o brincar é fundamental para a formação delas.

Dos estudos relacionados à qualidade dos espaços na arquitetura (Zevi, 
Hertzberger, Coelho Neto) ficou claro, para esta pesquisa, que é importante 
oferecer aos usuários, espaços que determinem uma interação positiva entre 
eles e entre eles e a arquitetura. Verificou-se que esta interação pode ser faci-
litada e otimizada pela  percepção sensorial (Hall, Tuan, Lynch, Rapoport), já 
que os estímulos recebidos pelos sistemas receptores da visão, audição, olfato 
e tato intensificam a relação homem-ambiente, colaborando desta forma, na 
apreensão e identificação dos lugares pelas pessoas.

Os estudos do lúdico (Brougère, Huizinga, Kishimto, Bomtempo, Frie-
dmann, Mazzilli e Tornquist) possibilitaram uma visão mais aprofundada da 
importância do brincar na vida das crianças e comprovaram uma das hipóteses 
complementares desta tese, a de que a atividade lúdica é essencial para o de-
senvolvimento e a aprendizagem infantil, pois estimula nas crianças a lingua-
gem, o pensamento, a socialização, a exploração, a invenção, a motricidade, 
a imaginação e a fantasia. 
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Complementando esses estudos, as pesquisas de Frago e Escolano, 
Lima, Castro, Elali, Mazzilli, Bastianini, Chicco e Mela ajudaram na comprova-
ção de outra hipótese complementar mencionada na introdução deste traba-
lho, a de que um espaço escolar complexo e polivalente se apresenta como um 
agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem.  

Esta hipótese fundamenta-se nos pressupostos teóricos da construção 
do conhecimento elaborados por Piaget, segundo o qual a pessoa aprende 
consigo mesma e vai construindo seu conhecimento a partir de interações com 
o ambiente. Essa construção começa desde o nascimento, e se estende por 
toda a vida. Daí a importância dada aos lugares que recebem as crianças, 
visto que a inteligência delas pode ser afetada pela interação com o espaço, 
especialmente nos primeiros anos de vida. Essa experiência espacial deverá 
influenciar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento infantil tanto nos 
aspectos físicos quanto sócioemocional e intelectual. 

Assim, tanto o brincar como o espaço são fundamentais para a formação 
da criança. O espaço propicia a oportunidade de brincar, e o brincar livremente 
num determinado espaço facilita à criança o desenvolvimento do movimento, 
da inteligência e das relações sociais e afetivas, e; permite o reconhecimento 
e a conquista do espaço. 

A hipótese de que a maioria dos estabelecimentos destinados às escolas 
de educação infantil não apresentam espaços de qualidade para as crianças 
de 0 a 6 anos foi comprovada nas  visitas às escolas de educação infantil pú-
blicas da cidade de Uberlândia. Nessas visitas, verificou-se que as potenciali-
dades dos espaços não foram exploradas, e que a arquitetura  era monótona, 
desinteressante, fria e padronizadora, tanto na forma quanto na organização 
dos ambientes, oferecendo às crianças poucas oportunidades de se envolve-
rem em atividades lúdicas, ou seja, poucas oportunidades para uma educação 
interativa de qualidade, adequada à educação infantil.

A partir da comprovação dessas hipóteses complementares chegou-se 

a uma ideia central, síntese das diversas discussões abordadas na pesquisa, 
que abrange os conceitos de acolhimento, complexidade, polivalência, trans-
parência e ludicidade. Esses conceitos fundamentaram a tese de que a dimen-
são lúdica dos espaços escolares – aquelas qualidades que os tornam 
mais interativos, atraentes, estimulantes e acolhedores – contribui para 
um ambiente que promove a relação entre seus usuários, corresponde às 
necessidades da criança, participa e interage com a construção de seu 
conhecimento. 

Esses conceitos também determinaram as diretrizes que definiram a es-
sência do projeto arquitetônico da escola proposta: integração com a comu-
nidade; desenho aberto/interação com o meio natural; escola como uma 
pequena comunidade de aprendizagem; iluminação natural e ventilação 
natural; ambientes acolhedores; circulação como um passeio de apren-
dizagem; adaptabilidade/flexibilidade/variedade; transparência e supervi-
são passiva; arquitetura que ensina/sustentabilidade; espaços externos 
e incentivos lúdicos; materiais, texturas e cores como elementos de iden-
tidade.

A pesquisa não teve como propósito estabelecer normas para a elabora-
ção de projetos de escolas para a educação infantil. A elaboração do antepro-
jeto, definida segundo essas diretrizes, complementa a tese, sua finalidade é 
exemplificar e materializar os conceitos abordados.

Algumas das diretrizes determinadas para o anteprojeto são apenas a 
confirmação das sugestões contidas na legislação e na literatura pertinentes 
às escolas de educação infantil, outras representam uma tentativa de solu-
cionar os problemas detectados nos estudos de caso e, finalmente, algumas 
delas representam uma tentativa de acrescentar inovações na área.

De qualquer modo, é importante lembrar que essas diretrizes e esses 
conceitos – acolhimento, complexidade, polivalência, transparência e ludici-
dade – podem ser úteis quando se deseja elaborar projetos de escolas cujo 
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foco é a aprendizagem, sobretudo a aprendizagem lúdica, que considera tanto 
o brincar quanto o espaço, elementos fundamentais para o desenvolvimento 
infantil. Escolas que apresentam espaços com essas qualidades, podem se 
tornar fontes de estímulos, de aprendizados e inter-relacionamentos.

O planejamento do espaço escolar na educação infantil deve mesclar-se 
com o planejamento dos espaços de brincar. É neles que as crianças mais se 
identificam. Esses espaços devem ser complexos e perceptivos, ter desníveis, 
cantos e recantos, contrastes, áreas cheias de sol e também sombreadas, 
com elementos, materiais e brinquedos que despertem nas crianças o interes-
se de tocá-los, manipulá-los, escalá-los, enfim, que despertem nas crianças 
o sentimento de aventura, surpresa, mistério, desafio, e prazer. É importante 
também que a própria arquitetura se apresente como elemento significativo e 
lúdico, e que ofereça às crianças espaços onde elas possam, constantemente, 
ser estimuladas a observar, imaginar, explorar, criar, socializar, brincar e inte-
ragir, através da relação com ambientes diversos e ricos em materiais, ritmos, 
texturas, cores e formas diferentes. Estar em ambientes assim já se constitui 
atitude lúdica.

Finalmente, recomenda-se, como continuidade dessa pesquisa, aplicar 
esses conceitos na elaboração de projetos com outros usos e outras tipologias 
e soluções arquitetônicas, sobretudo  quando a dimensão lúdica dos espaços 
se faz necessária. 
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APÊNDICE APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE CADA SETOR DA 
ESCOLA

Setor sóciopedagógico

Berçários 1 e 2
• Função: repouso dos bebês de 0 a 1 ano e de 1 a 2 anos de idade 
• Usuários: 3 adultos e 15 bebês em cada berçário; ocasionalmente: 

médicos, psicólogas, nutricionistas e pedagogos
• Relação criança/adulto: 5 crianças para 1 adulto (Sec.Municipal de   

Educação de Uberlândia)
• Capacidade máxima de crianças por sala: 15 bebês
• Condicionantes ambientais: 

• área mínima: 1,5 m²/criança (Parâmetros)
• portas: largas que possibilitem integração com a sala de ati-

vidades,  com visores                                                                                              
• janelas: 1/5 da área do piso, visibilidade par o exterior, telas 

contra insetos se necessário
• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• cores suaves nas paredes

• Recomendações: 
• berços individuais, com espaçamento de no mínimo 50 cm 

entre eles
• Equipamentos: 

• armários 
• berços 
• cabideiro para mochilas
•  móbiles no teto 
• bebê-conforto

Sala de atividades 1 (interação dos berçários 1 e 2)
• Função: favorecer a realização de atividades psicomotoras, auditi-

vas, visuais, de explorações e brincadeiras para crianças do berçário 
1 e 2 (0 a 2 anos de idade) e ainda, local para amamentação e ali-
mentação das crianças. O espaço deve ser organizado de forma es-
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timulante, confortável, aconchegante, segura e adequada à proposta 
pedagógica.

• Usuários: adultos e bebês dos berçários 1 e 2; ocasionalmente: mé-
dicos, psicólogos, nutricionistas e pedagogos

• Relação criança/adulto: 5 crianças para 1 adulto (Sec.Municipal de 
Educação de Uberlândia)

• Condicionantes ambientais:
• área mínima: 1,50 m²/criança (Parâmetros); 2,50 a 3,20 m²/

criança, incluindo interação e berçário (Manual)
• portas: largas, que possibilitem integração com a área exter-

na, para banho de sol
• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, visibilidade 

par o exterior, com peitoril de acordo com a altura das crian-
ças, garantindo segurança

• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• cores suaves nas paredes
• piso: liso, de fácil limpeza, antiderrapante e isolante térmico

• Recomendações: 
• facilitar o acesso aos pais
• prever ambiente para aleitamento materno
• prever ambiente para refeições dos bebês, com cadeiras al-

tas com bandeja ou similares
• prever ambientes de interação para os bebês
• armários, bancadas e prateleiras destinados à guarda de 

brinquedos acessíveis aos bebês
• prever espaço para a localização de espelho amplo que pos-

sibilite a visualização das crianças
• integração da sala com os berçários, com visores

• Equipamentos: 
• espelho
• brinquedos / objetos com diversas texturas
• colchonetes
• barra de apoio
• bebê-conforto
• carrinho de bebê

• Mobiliário: 
• prateleiras e armários
• prateleiras e armários baixos
• quadro com figuras
• lixeira para papel cabideiro para mochilas

Sala de atividades 2, 3, 4, 5
• Função: favorecer a realização de atividades que possibilitem e con-

tribuem para a vivência e a expressão das culturas infantis – jogos, 
brincadeiras, música, história que expressam a especificidade do uni-
verso infantil – para crianças de 2 a 4 anos de idade (salas 2 e 3) e 
para crianças de 4 a 6 anos de idade (salas 4 e 5). O espaço da sala 
deve garantir identidade, segurança, confiança, interações sócioedu-
cativas e privacidade.

• Usuários: 
• 2 adultos e 24 crianças nas salas de atividades 2 e 3
• 1 adulto e 25 crianças nas salas de atividades 4 e 5.
• Relação criança/adulto: 
• 12 crianças para 1 adulto – salas de atividades 2 e 3 (Sec.

Municipal de Educação de Uberlândia)
• 25 crianças para 1 adulto – salas de atividades 4 e 5 (Sec.

Municipal de Educação de Uberlândia)
• Capacidade máxima de crianças por sala: 

• 24 crianças – sala de atividades 2 e 3
• 25 crianças – sala de atividades 4 e 5

• Condicionantes ambientais:
• área mínima: 1,50 m²/criança (Parametros) e 1,60 m²/criança 

a 2,00 m²/criança (Manual)
• portas: largas que possibilitem integração com a área exter-

na (se possível)
• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, visibilidade 

para o exterior, com peitoril de acordo com a altura das crian-
ças, garantindo segurança

• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• cores suaves e alegres nas paredes
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• piso: liso, de fácil limpeza e conservação e confortável termi-
camente

• Recomendações: 
• prever ambiente para repouso
• prever ambiente para montagem e organização de cantos de 

atividades
• armários, bancadas e prateleiras destinados à guarda de 

brinquedos acessíveis aos bebês
• quadro e cabides acessíveis às crianças
• prever espaço para a localização de espelho amplo que pos-

sibilite a visualização das crianças
• Equipamentos: 

• espelho
• brinquedos 
• colchonetes
• lavatório infantil

• Mobiliário: 
• prateleiras e armários
• prateleiras e armários baixos
• quadro com figuras
• mesas e cadeiras infantis
• cabideiro para mochilas
• mural
• lixeira para papel

Solário/terraco de aprendizagem
• Função: banhos de sol com previsão de banhos de mangueira
• Usuários: adultos e crianças até 2 anos de idade
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 1,50 m²/bebê (Parâmetros)
• paredes semi-impermeáveis e laváveis
• piso: liso, antiderrapante, de fácil limpeza e conservação 

• Recomendações: 
• orientação solar adequada
• contíguo à sala de atividades 1
• seu acesso deverá permitir o trânsito de carrinhos de bebê

• Equipamentos: 
• bebê-conforto
• barra de apoio 
• colchonetes

Sala multiuso/biblioteca
• Função: abrigar atividades diferenciadas, tais como atividades lúdi-

cas e recreativas para as crianças, de apoio físico aos programas da 
proposta pedagógica da escola e de reunião com adultos. Espaço 
alternativo para biblioteca, sala de televisão,vídeo ou DVD e som.

• Usuários: adultos e no máximo 25 crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 1,50 m²/criança 
• portas: largas, que possibilitem integração com a área exter-

na (se possível)
• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, visibilidade 

para o exterior, com peitoril de acordo com a altura das crian-
ças, garantindo segurança

• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação
• piso: liso mas não escorregadio, de fácil limpeza e conserva-

ção e confortável termicamente
• Recomendações: 

• mobiliário leve, deslocável ou empilhável, facilitando o apro-
veitamento do espaço

• pode ter suas funções realizadas no pátio coberto
• prever espaço para a localização de mural onde os trabalhos 

das crianças poderão ser afixados
• Equipamentos: 

• lavatório para adultos
• lavatório infantil
• brinquedos 
• colchonetes
• balança antropométrica
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• balança para bebês
• tv, vídeo, DVD
• bancadas baixas

• Mobiliário: 
• prateleiras e armários
• quadro com figuras
• mesas e cadeiras infantis
• mural
• lixeira 
• mesa e cadeiras para adultos

Brinquedoteca
• Função: abrigar atividades lúdicas para as crianças de 0 a 6 anos 

de idade. Espaço qualificado onde a criança pode brincar livremente 
e se desenvolver através de situações de aprendizagem (desenhar, 
experimentar, vivenciar, jogar, etc)

• Usuários: adultos e no máximo 25 crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 1,50 m²/criança 
• portas: largas, que possibilitem integração com a área exter-

na (se possível)
• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, visibilidade 

para o exterior, com peitoril de acordo com a altura das crian-
ças, garantindo segurança

• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação
• piso: liso mas não escorregadio, de fácil limpeza e conserva-

ção e confortável térmicamente
• Recomendações: 

• mobiliário leve, deslocável ou empilhável, facilitando o apro-
veitamento da espaço

• o espaço pode ser reformulado constantemente pelos usu-
ários

• prever a possibilidade de ter suas funções ampliadas no pá-

tio coberto e descoberto
• deixar clara a intenção do lúdico, vinculada à aprendizagem  

e permitir a autonomia da criança 
• prever ambiente para montagem e organização de cantos 

temáticos integrados onde o brincar pode ser observado e 
estimulado pelos professores

• Equipamentos: 
• brinquedos 
• livros
• colchonetes
• tapetes e almofadas
• bancadas baixas

• Mobiliário: 
• estantes, prateleiras e armários acessíveis às crianças
• mesas e cadeiras infantis
• lixeira 

Sala de informática
• Função: abrigar atividades lúdicas para as crianças de 2 a 6 anos de 

idade utilizando o computador como instrumento de aprendizagem. 
• Usuários: adultos e no máximo 25 crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 1,50 m²/criança 
• portas: largas que possibilitem integração com a área exter-

na (se possível)
• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, visibilidade 

para o exterior
• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação
• piso: liso mas não escorregadio, de fácil limpeza e conserva-

ção e confortável termicamente
• Recomendações: 

• deixar claro a intenção do espaço onde a criança deverá ser 
supervisionada e estimulada pelos adultos 
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• Equipamentos: 
• computadores
• bancadas acessíveis às crianças

• Mobiliário: 
• mesas e cadeiras infantis
• armários

Pátio coberto
• Função: abrigar atividades múltiplas como recreação, livre ou condu-

zida, festas e reuniões de pais
• Usuários: adultos e crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 1,50 m²/criança (Manual) ou condizente com a 
capacidade máxima de atendimento da escola ( Parâmetros)

• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação
• piso: lavável e antiderrapante, de fácil limpeza e conservação 

• Recomendações: 
• pode ter suas funções realizadas no refeitório
• pode abrigar as funções da sala multiuso
• prever espaço para bebedouros compatíveis com a altura 

das crianças 
• Equipamentos: 

• bebedouro infantil e para adultos
• Mobiliário: 

• bancos
• lixeira 

Pátio descoberto
• Função: abrigar atividades de lazer, atividades físicas, eventos e fes-

tas
• Usuários: adultos e crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 3,00 m²/criança (Manual) ou corresponder a, no 

mínimo 20% do total da área construída ( Parâmetros) 
• piso: pavimentado em parte e variados, como por exemplo, 

grama, terra e areia
• Recomendações: 

• prever duchas com torneiras acessíveis ás crianças
• prever quadros azulejados com torneira para atividades com 

tinta lavável
• prever área para brinquedos de parque
• havendo possibilidade, contemplar anfiteatro, casa em minia-

tura e bancos
• área ensolarada e sombreada, prevendo implantação de 

área verde, que pode conter pomar, horta e jardim
• pode ter a função de solário

• Equipamentos: 
• bica ou lavatório infantil
• tanque de areia
• brinquedos

• Mobiliário: 
• bancos
• lixeiras

Refeitório 
• Função: acolher crianças e adultos para as refeições e ainda possibi-

litar a socialização e autonomia das crianças
• Usuários: adultos e crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 1,20 m²/criança, contemplando no mínimo 25 
crianças (Manual) ou 1,00 m² por usuário e capacidade míni-
ma de 1/3 da capacidade máxima de atendimento da escola 
( Parâmetros)

• portas: largas que possibilitem integração com a área exter-
na e com o pátio coberto (se possível), de maneira que pos-
sibilitem maior flexibilidade de uso dos espaços

• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, visibilidade 
para o exterior, com peitoril de acordo com a altura das crian-
ças, garantindo segurança
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• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: lavável e antiderrapante, de fácil limpeza e conserva-

ção, suportar tráfego intenso 
• Recomendações: 

• articulado com a cozinha
• mobiliário móvel e empilhável, que viabilize diferentes orga-

nizações do ambiente
• prever espaço para bebedouros compatíveis com a altura 

das crianças 
• localiza-ser no andar térreo
• contar com lavatório de mãos acessível para a higiene das 

crianças
• Equipamentos: 

• bebedouro infantil e para adultos
• lavatório infantil
• lavatório para adultos

• Mobiliário: 
• mesas e cadeiras infantis
• mesas e cadeiras para adultos
• balcão passa-pratos acessíveis às crianças
• lixeira para papel

Setor técnico-administrativo

Recepção
• Função: espaço destinado a acolher, receber e entregar as crianças 

com segurança e a acolher os familiares e a comunidade 
• Usuários: adultos (responsáveis, professores e funcionários) e crian-

ças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 0,20 m²/criança (Manual) 
• portas: largas, que possibilitem integração com a área ex-

terna e com o pátio coberto (se possível), de maneira que 

possibilitem maior flexibilidade de uso dos espaços
• janelas: abertura mínima de 1/6 da área do piso
• ventilação: natural
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: lavável e antiderrapante, de fácil limpeza e conservação 

• Recomendações: 
• deve ser agradável e aconchegante
• espaço para estacionamento de carrinhos de bebê e espera 

para os responsáveis
• a mesa e a cadeira para o funcionário que controla a entrada 

e a saída das crianças poderão ser substituídas por balcão 
de atendimento da secretaria, quando este ambiente for con-
tíguo à recepção 

• visibilidade para espaço de recreação e presença de elemen-
to que atraia às crianças

• Equipamentos: 
• bebedouro infantil e para adultos
• brinquedos

• Mobiliário: 
• quadro de informes
• bancos ou cadeiras para adultos
• cadeira e mesa para adulto
• lixeira para papel

• Secretaria
• Função: espaço de fluxo e arquivos de documentos, bem como de 

recepção dos que chegam à escola 
• Usuários: adultos (responsáveis, professores e funcionários) e even-

tualmente crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 0,20 m²/criança ou 10 m²(Manual) 
• janelas: abertura mínima de 1/6 da área do piso
• ventilação: natural
• iluminação: natural
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• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-
vação 

• piso: de fácil limpeza e conservação 
• Equipamentos: 

• computador e impressora (se possível)
• arquivos
• quadro de chaves
• telefone

• Mobiliário: 
• cadeira e mesa para adulto
• lixeira para papel

Sala da direção e coordenação
• Função: suporte técnico-administrativo e pedagógico da escola; 

atendimento às famílias e à comunidade e reuniões com professores. 
• Usuários: adultos (responsáveis, professores e funcionários) e even-

tualmente crianças 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 0,20 m²/criança ou 10 m² (Manual) 
• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, garantindo 

visibilidade para o ambiente externo
• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: de fácil limpeza e conservação 

• Recomendações:
• largura mínima: 2,50 m
• Equipamentos: 
• computador e impressora 
• telefone

• Mobiliário: 
• cadeira e mesa para adulto
• mesa de reunião com cadeiras
• armários
• arquivos 

• estantes
• lixeira para papel

Sala dos professores
• Função: espaço de encontro, reflexão, formação, troca de experiên-

cias, planejamento individual e coletivo,momentos de privacidade 
para o professor. 

• Usuários: adultos (professores e funcionários) e eventualmente crian-
ças 

• Condicionantes ambientais:
• área condizente com a função e número de professores
• janelas: abertura mínima de 1/5 da área do piso, garantindo 

visibilidade para o ambiente externo
• ventilação: cruzada
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: de fácil limpeza e conservação 

• Equipamentos: 
• computador e impressora (se possível)
• bancada para pequenos lanches (se não tiver copa)

• Mobiliário: 
• mesa de reunião com cadeiras
• armários individualizados
• lixeira para papel

Copa
• Função: espaço para pequenos lanches de professores e diretores. 
• Usuários: adultos (professores e funcionários) e eventualmente crian-

ças 
• Condicionantes ambientais:

• área condizente com a função 
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: de fácil limpeza e conservação 
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• Recomendações: 
• pode estar localizada na sala dos professores

• Equipamentos: 
• bancada para pequenos lanches 
• pia
• geladeira (se possível)
• lixeira para papel

Almoxarifado
• Função: espaço para a guarda e distribuição de material pedagógico 

e administrativo. 
• Usuários: adultos (professores e funcionários) 
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 2,00 m² 
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: de fácil limpeza e conservação 

• Recomendações: 
• além do almoxarifado, as instituições devem prever es-

paços para a guarda de brinquedos maiores, colchonetes, 
cenários,dentre outros

• largura mínima de 1,40 m
• janelas tipo basculante e/ou com grades

• Equipamentos: 
• escada com degraus
• copiadora (poderá ficar na secretaria também)

• Mobiliário:
• estante
• armário
• arquivo
• lixeira para papel

Depósito para mesas e cadeiras do refeitório
• Função: espaço para a guarda de mesas e cadeiras utilizadas no 

refeitório e ainda de brinquedos grandes, carrinhos e colchonetes (se 
necessário). 

• Usuários: funcionários 
• Condicionantes ambientais:

• área condizente com a função 
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: de fácil limpeza e conservação 

• Recomendações: 
• largura mínima de 1,40 m
• janelas tipo basculante e/ou com grades

DML (depósito de material de limpeza)
• Função: espaço para a guarda de material e de equipamentos de 

limpeza
• Usuários: funcionários do corpo administrativo
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 1,00 m² 
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: lavável e antiderrapante 

• Recomendações: 
• largura mínima de 1,40 m
• janelas tipo basculante e/ou com grades

• Equipamentos: 
• tanque 

• Mobiliário: 
• prateleiras
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Despensa
• Função: armazenamento de alimentos.
• Usuários: cozinheiros e auxiliares de serviços gerais
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 20 a 40% da área da cozinha
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: cruzada ou mecânica
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: lavável e antiderrapante 

• Recomendações: 
• acesso independente com porta tipo veneziana
• largura mínima de 1,40 m
• janelas tipo basculante com tela e grades
• prateleiras em material lavável, localizadas a 30 cm do piso e 

com profundidade não superior a 45 cm
• poderá ser recinto único ou dividido em mais compartimen-

tos, de acordo com as necessidades
• prever área para recebimento e pesagem dos alimentos 

(quando necessário)
• prever área de estocagem de não perecíveis
• área de estocagem fria com previsão de freezer e geladeira

• Equipamentos: 
• carrinho
• escada 
• freezer e geladeiras (se possível)

• Mobiliário: 
• prateleiras
• estrado de apoio para alimentos elevados do piso até 40 cm, 

com pés protegidos com canoplas

Lavanderia
• Função: lavagem, passagem e conservação de roupas utilizadas na 

escola.
• Usuários: agentes de serviços gerais
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 0,15 m²/criança 
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material de fácil limpeza e conser-

vação 
• piso: lavável e antiderrapante 

• Recomendações: 
• acesso independente da cozinha
• largura mínima de 1,40 m
• prever área externa ou interna para secagem de roupas
• contemplar secadora, quando necessária e possível
• previsão de um tanque para lavagem de utensílios e panos 

(se necessário)
• Equipamentos: 

• tanque
• máquina de lavar
• máquina de secar (se necessário)
• balde
• varais cestos

• Mobiliário: 
• armários
• bancada para passar roupas 
• prateleiras

Setor de assistência

Fraldário 
• Função: higienização e asseio, troca e guarda de fraldas e banho de 

bebês de até 2 anos de idade.
• Usuários: professor e crianças de até 2 anos de idade
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 0,45 m²/criança 
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
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• paredes revestidas com material impermeável, de fácil limpe-
za e conservação, cores claras 

• piso: impermeável, lavável e antiderrapante 
• Recomendações: 

• prever equipamento para pré-lavagem de fraldas
• prever equipamento para eliminação de fezes
• garantir a exaustão do ambiente
• bancada para troca de fraldas, com dimensões mínimas de 

100cm x 80 cm e altura em torno de 85 cm, acompanhada de 
colchonete (trocador)

• quinas protegidas
• relação auditiva e visual com berçários (meia-parede, com 

visor ou porta-janela)
• banheira de material térmico, contígua à bancada, com du-

cha de água quente e/ou fria
• Equipamentos: 

• banheira ou cuba para banho
• tanque com ducha para higienização
• lavatório infantil
• chuveiro com ducha
• vaso sanitário infantil
• porta-papel higiênico
• porta-papel toalha
• saboneteira
• varais

• Mobiliário: 
• trocador
• prateleiras e armários para guarda de fraldas e material de 

higiene das crianças
• cabideiro para toalhas
• lixeira

Lactário
• Função: esterilização, guarda de utensílios e preparo de mamadeiras 

e dietas para as crianças dos berçário 1 e 2.
• Usuários: 1 lactarista; ocasionalmente professores, responsáveis e 

nutricionistas
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 0,20 m²/criança com até 2 anos de idade
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso, protegidas 

do sol e chuva e com tela 
• ventilação: natural
• iluminação: sem sombras e de boa intensidade
• paredes revestidas com material impermeável, de fácil limpe-

za e conservação, cores claras 
• piso: impermeável, lavável e antiderrapante e de fácil limpeza

• Recomendações: 
• poderá ser implantado separadamente ou junto da cozinha 

da escola
• afastado de lavanderias e banheiros
• proximo da sala de atividades 1
• prateleiras sobre bancada

• Equipamentos: 
• filtro de água
• geladeira
• freezer
• fogão de 4 bocas
• exaustor ou coifa
• cuba
• esterilizador
• espremedor de frutas
• liquidificador

• Mobiliário: 
• bancada
• prateleiras e armários 
• cabideiro para toalhas
• lixeira

Cozinha
• Função: preparo e distribuição das refeições.
• Usuários: cozinheiros, auxiliar de serviços gerais; ocasionalmente 

professores, responsáveis , nutricionistas e crianças
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• Condicionantes ambientais:
• área mínima:0,20 m²/criança a 0,40 m² /criança com mais de 

1 ano de idade (Manual)
• janelas: abertura mínima de 1/7 da área do piso, protegidas 

do sol e chuva e com telas para insetos
• portas amplas com o mínimo de 0,90 x 2,10 m, simples ou 

em secções, material resistente à umidade e vedação de bor-
racha

• ventilação: natural
• iluminação: natural, uniformemente distribuída, sem sombras 

sobre as áreas de trabalho
• paredes revestidas com material impermeável até 1,60 m do 

piso, de fácil limpeza e conservação, cores claras 
• piso: impermeável, lavável e antiderrapante e de fácil limpe-

za, suportar tráfego intenso e pesado
• Recomendações: 

• é necessária a instalação de exaustores sobre os equipa-
mentos de cocção

• é necessária a instalação de lavatórios de mãos próximos 
aos principais setores

• deverá ser adjacente ao refeitório, com balcão acessível às 
crianças

• prever bancada com 2 cubas de 56 x 34 x 15 cm para pré-
preparo de alimentos (vegetais, cereais e carne)

• prever bancada com 1 cuba de 50 x 40 x 20 cm para serviços
• fogão de 4/6 bocas com forno acoplado no sistema e posicio-

namento central sempre que possível
• prever bancada para lavagem de panelas, com cuba de 60 x 

55 x 45 cm, com esguicho
• prever bancada para lavagem de utensílios com 1 ou 2 cubas 

de 50 x 40 x 20 cm
• largura mínima de 2,80 m
• quinas arredondadas

• Equipamentos: 
• filtro de água
• geladeira industrial

• freezer vertical
• fogão industrial de 4/6 bocas
• forno
• exaustor ou coifa
• cubas com torneiras
• carro auxiliar
• espremedor de frutas
• liquidificador

• Mobiliário: 
• balcão passa-pratos
• bancadas
• prateleiras e armários 
• lixeira

Banheiros infantis
• Função: higiene e asseio das crianças que possuem autonomia de 

locomoção.
• Usuários: crianças acompanhadas ou não pelos professores
• Condicionantes ambientais:

• área mínima:0,25 m²/criança até 1,00 m² /criança (2 a 6 anos 
de idade)

• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material impermeável, de fácil lim-

peza e conservação até uma altura mínima de 1,50 m, cores 
claras 

• piso: impermeável, lavável e antiderrapante e de fácil limpeza
• Recomendações: 

• devem ser implantados próximos às salas de atividades, não 
devendo ter comunicação direta com a cozinha e com o re-
feitório

• para cada 20 crianças, 1 vaso, 1 lavatório, 1 chuveiro (Parâ-
metors Básicos)

• para cada 10 crianças, 1 vaso, 1 lavatório, 1 chuveiro 1 (Ma-
nual)
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• quinas protegidas
• as portas das cabines sanitárias não devem conter chaves 

ou trincos e devem ter altura máxima de 1,20 m
• os chuveiros para crianças de 1 a 3 anos de idade deverão, 

sempre que possível, serem alteados, em torno de 40 cm
• bancadas dos lavatórios com altura em torno de 60 cm
• prever vaso sanitário, chuveiro, cadeira de banho e lavatório 

para crianças com necessidades especiais
• Equipamentos: 

• chuveiro com duchas
• vaso sanitário infantil
• lavatório infantil
• espelho
• porta papel higiênico
• saboneteira
• chuveirinho para higienização
• barra de apoio no box

• Mobiliário: 
• cabideiro para toalhas e mochilas prateleiras e armários 
• banco
• lixeira

Setor de serviços

Sanitário de adultos
• Função: higiene e asseio de adultos.
• Usuários: funcionários responsáveis e visitantes
• Condicionantes ambientais:

• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material impermeável, de fácil lim-

peza e conservação até uma altura mínima de 1,50 m, cores 
claras 

• piso: impermeável, lavável, antiderrapante e de fácil limpeza

• Recomendações: 
• deverão ser implantados próximos às áreas administrativas, 

não devendo ter comunicação direta com a cozinha e com o 
refeitório

• prever vaso sanitário e lavatório para adultos com necessi-
dades especiais

• anteparo na entrada, impedindo devassamento interno
• largura mínima de 1,60 m

• Equipamentos: 
• vaso sanitário 
• mictório
• lavatório 
• espelho
• porta papel higiênico
• saboneteira
• ducha higiênica

• Mobiliário: 
• lixeira

Sanitário/vestiário dos funcionários
• Função: higiene, asseio e troca de roupas de funcionários.
• Usuários: funcionários do setor de serviços e cozinha da escola
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: 10 m² ou 0,50 m²/ funcionário
• janelas: abertura mínima de 1/8 da área do piso
• ventilação: natural
• iluminação: natural
• paredes revestidas com material impermeável, de fácil lim-

peza e conservação até uma altura mínima de 2,00 m, cores 
claras 

• piso: impermeável, lavável, antiderrapante e de fácil limpeza
• Recomendações: 

• deverão ser implantados próximos às áreas de serviços, não 
devendo ter comunicação direta com a cozinha e com o re-
feitório

• prever vaso sanitário e lavatório para adultos com necessi-
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dades especiais
• largura mínima de 1,60 m
• para cada 10 funcionários, 1 chuveiro, para cada 5 funcioná-

rios, 1 lavatório, 1 vaso
• portas com molas

• Equipamentos: 
• vaso sanitário 
• lavatório 
• espelho
• porta papel higiênico
• saboneteira
• chuveiro
• ducha higiênica

• Mobiliário: 
• lixeira
• escaninhos
• banco
• cabideiro de roupas

Depósito de lixo
• Função:depósito dos resíduos sólidos produzidos na escola até o 

momento da coleta pelo órgão responsável
• Usuários: 1 agente de serviços
• Condicionantes ambientais:

• área mínima: de acordo com o volume diário produzido, sen-
do: 2,40 m² para conter até 300 litros de resíduos sólidos, 
acrescentando-se 0,40 m² para cada 100 litros de resíduos 
adicionais

• janelas: abertura mínima de 1/10 da área do piso, com telas 
de proteção contra insetos

• portas mínimas de 1,20 m x 2,10 m
• ventilação: natural
• iluminação: natural
• paredes e teto revestidas com material impermeável, de fácil 

limpeza e conservação 
• pé direito mínimo: 2,40 m

• piso: impermeável, lavável, antiderrapante e de fácil limpeza, 
com caimento máximo de 2% em direção ao ralo sifonado, 
com tampa de vedação e ligado à rede coletora de esgoto

• Recomendações: 
• dotado de ponto de água
• equipado com extintor de incêndio
• dimensão mínima de 2,00 m²
• deverão ser implantados contíguos às áreas de serviço

• Equipamentos: 
• recipiente de lixo ou contêiner 
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ANEXOS ANEXO A – ESBOÇO DOS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITI-
VO DE PIAGET1  

Período Sensório-Motor (dois primeiros anos)

Estágio 1 (do nascimento até um mês) O comportamento do recém-nas-
cido caracteriza-se por reflexos inatos (por exemplo, buscar com os lábios, 
sugar, agarrar), que se tornam mais eficientes e combinam-se mutuamente 
na formação de esquemas primitivos, tais como buscar e sugar. O bebê está 
“trancafiado no egocentrismo”, sem qualquer consciência do self e o mundo 
externo.

Estágio 2 (um a quatro meses) O bebê começa a definir os limites do seu 
próprio corpo através de descobertas acidentais que se mostram interessan-
tes. Repete seus movimentos para prolongar essas experiências, combinando, 
por exemplo, o olhar e o agarrar, formando assim uma organização mais com-
plexa do comportamento, denominada preensão.

Estágio 3 (quatro a oito meses) O bebê aprende a adaptar os esquemas 
os esquemas familiares a novas situações, empregando-os para “prolongar os 
espetáculos interessantes”. Seu interesse se focaliza menos no próprio corpo 
e mais no mundo ao seu redor. Procura alcançar os objetos, desde que possa 
vê-los, porém o que está fora da visão está fora da mente. Emprega os esque-
mas habituais de maneira “mágica”, como se considerasse suas ações capa-
zes de determinar a ocorrência de eventos externos não relacionados.

Estágio 4 (oito a 12 meses) Observa-se o surgimento do comportamen-
to intencional, à medida que o bebê afasta os obstáculos do caminho ou usa 
a mão de um dos pais para alcançar os objetos desejados. Pode procurar 
os brinquedos parcialmente ocultos ou escondidos bem diante de seus olhos. 
Emprega os esquemas conhecidos de novas maneiras, combinando-os e co-
ordenando-os para adequá-los a novas situações (esquemas móveis). Seu 
comportamento antecipatório e sua imitação de sons e ações revelam os pri-
mórdios da memória e da representação.

Estágio 5 (12 a 18 meses) A criança começa agora a experimentar siste-

1 Texto extraído do livro PULASK, Mary Ann Spencer. Compreendendo Piaget: uma intro-
dução ao desenvolvimento cognitivo da criança, tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:   
Zahar Editores, 1983. 
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maticamente, variando seus esquemas em um “tateamento orientado”. Emprega 
novos meios, tais como bastões e correntes, para atingir os objetivos deseja-
dos, ou encontra novos usos para objetos já conhecidos. Pode acompanhar os 
deslocamentos visíveis de um objeto sendo escondido e encontra-lo onde o viu 
pela primeira vez, mas não infere os resultados dos deslocamentos não-vistos. 
Reconhece fotografias de pessoas ou objetos conhecidos e pode acompanhar 
instruções verbais simples.

Estágio 6 (18 a 24 meses) Este estágio assinala a transição da atividade 
sensório-motora para a representação. A criança inventa novos meios atra-
vés da dedução mental: o “tateamento” por ensaio e erro já não é fisicamente 
executado, mas sim simbólica ou mentalmente. A criança se mostra capaz 
de deduzir os deslocamentos invisíveis de um objeto escondido; sabe clara-
mente que este continua a existir, mesmo quando não o vê (permanência do 
objeto). Começa a usar símbolos na linguagem e nas brincadeiras de faz de 
conta ; recorda-se de acontecimentos passados e imita em ocasião posterior. 
Demonstra orientação, intencionalidade e os primórdios do raciocínio dedutivo, 
juntamente com uma compreensão primitiva do espaço, do tempo e da causa-
lidade. A criança está entrando no período da representação simbólica.

Período pré-operacional (dois a sete anos)

Estágio Pré-Conceitual (dois a quatro anos) A criança opera a nível da 
representação simbólica, o que se evidencia na imitação e na memória, exi-
bidas nos desenhos, no sonho, na linguagem e na atividade do faz de conta 
. Surgem as primeiras tentativas supergeneralizadoras de conceituação, nas 
quais os representantes de uma classe não são distinguidos da própria classe 
(por exemplo, todas as lesmas são “a lesma”).

 Embora a criança atue de modo bastante realista no mundo físico, seu 
pensamento ainda é egocêntrico e dominado por um sentimento de onipo-
tência mágica. Presume que todos os objetos naturais estejam vivos e sejam 
dotados de sentimentos e intenções, porque isto é o que se dá com ela. Racio-
cina que os eventos que ocorrem coincidentemente têm  entre si uma relação 
de causa e efeito. Presume que o mundo seja como se afigura a seus olhos; 
não consegue conceber mentalmente o ponto de vista de outra pessoa.

Estágio Pré-Lógico ou Intuitivo (quatro a sete anos) Surge o raciocínio pré-
lógico, baseado em aparências perceptuais (por exemplo, meia xícara de leite 

que encha um copo pequeno é mais do que meia xícara que não encha um copo 
grande). O ensaio e erro pode levar a uma descoberta intuitiva das relações 
corretas, mas a criança é incapaz de considerar mais de um atributo de cada 
vez (por exemplo, as contas azuis não podem, ao mesmo tempo, ser contas de 
madeira). A linguagem é usada de maneira egocêntrica, refletindo a experiência 
limitada da criança.

Período de Operações concretas (sete a doze anos) 

Durante a primeira e segunda séries há uma transição gradual para o 
período de operações concretas, que se prolonga até a idade de 11 ou 12 
anos. Neste estágio, a criança pensa logicamente sobre as coisas que experi-
mentou e as manipula simbolicamente, como as operações aritméticas. Atingiu 
o conceito de conservação e reconhece que uma xícara de leite tem o mesmo 
volume , quer seja vista em um copo alto e estreito, quer em um baixo e largo. 
Uma conquista extremamente importante é o fato de ser agora capaz de ra-
ciocinar retrospectiva e prospectivamente no tempo. A isso Piaget denomina 
reversibilidade. Essa característica acelera imensamente o raciocínio lógico e 
torna possíveis deduções do tipo “Se 2 + 2 = 4, então 4 – 2 deve ser igual a 2”.

 Vemos aqui o espiral ascendente do desenvolvimento intelectual, evo-
luindo desde o conhecimento elaborado a partir das experiências concretas do 
período sensório-motor até a capacidade de representar simbolicamente essas 
experiências e, por fim, de pensar nelas de modo abstrato. A criança na escola 
primária pode dispor as coisas em série, classificá-las em grupos e executar nelas 
outras operações lógicas. Se lhe mostrarmos um bastão A mais longo do que um 
bastão B e depois um bastão C mais curto do que o bastão B, ela deduzirá que A 
deve ser logicamente mais longo do que C, sem precisar vê-los ou compara-los 
em nível sensório-motor.

Período das Operações Formais (doze anos à idade adulta)

Em algum ponto em torno dos 11 ou 12 anos, a criança se torna capaz de 
raciocinar logicamente sobre proposições, coisas ou propriedades abstratas 
que jamais experimentou diretamente. Esta capacidade de hipotetizar carac-
teriza o período das operações formais, o último e mais elevado período no 
modelo do desenvolvimento de Piaget. O estudante é capaz de um raciocínio 
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indutivo e dedutivo, baseado na forma de uma proposição dada. Seu conhe-
cimento do problema pode ser puramente hipotético, mas, a despeito disso, 
é capaz de elaborá-lo até a sua conclusão lógica. Os exemplos desse tipo de 
raciocínio incluem problemas de matemática ou química, ou experimentos que 
manipulam diversas variáveis de modo sistemático, levando em conta todas as 
permutações e combinações possíveis. Nem todos os adultos atingem comple-
tamente esse último e mais elevado estágio do desenvolvimento intelectual, 
mas esse raciocínio é  decerto característico dos cientistas e pesquisadores 
que trabalham com átomos, partículas e com fissão nuclear. Esses pensadores 
são capazes de examinar imensa quantidade de material e fazer surgir uma 
explicação clara e abrangente. Como teria tentado Einstein acerca da teoria 
de Piaget: “Ela é tão simples que somente um gênio a poderia ter concebido”.    

ANEXO B – PONTOS DE REFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA DO NASCIMENTO AOS SEIS ANOS2

Do nascimento aos 3 anos

Do nascimento aos 3 meses
• passa a maior parte do tempo dormindo
• aprende a levantar a cabeça e mantê-la ereta
• aprende a seguir com os olhos um objeto que se desloca, olhar um 

rosto e a sorrir em resposta
• descobre, pelo olhar, o mundo que a cerca
•  reage ao barulho
• reconhece sua mãe (pela imagem, mas sobretudo pelo olfato e pela 

audição e, talvez, por percepções sensoriais mal definidas)
• aperfeiçoa e adapta seus reflexos primários, tais como a preensão: 

segura na mão, involuntariamente, o objeto que aí foi colocado
• balbucia involuntariamente em resposta.

Observações
Pensa-se frequentemente, que o recém nascido é um ser vegetativo, que 

não enxerga, que não reconhece. Errado. O recém nascido comunica-se com 
os que o cercam, reage ao estado psíquico de sua mãe (serenidade, nervosis-
mo); desde o terceiro mês, a criança de uma mãe ansiosa manifesta também 
sua ansiedade por gritos, parecidos com gritos de dor.

De 3 a 6 meses
• sustenta perfeitamente a cabeça e pode permanecer sentada, alguns 

instantes, sem apoio
• começa a pegar voluntariamente um objeto ao alcance de suas mãos 

e a estender a mão para um objeto que lhe é oferecido
• leva os objetos à boca
• procura alargar seu campo de visão, por exemplo, apoiando-se no 

antebraço se está de barriga para baixo, levantando a cabeça e os 

2  Texto tirado do livro O desenvolvimento da criaça do nascimeto aos seis anos – Série Ca-
dernos de Educação do Centro Internacional da Infância (1983)
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ombros se está deitada de costas
• gargalha e grita em resposta aos jogos do adulto
• começa a procurar um brinquedo perdido.

Observações
Nesta idade a criança pega os objetos, não entre o polegar e o indicador 

mas entre a palma e os quatro últimos dedos. A boca é um meio importante de 
conhecimento para o bebê.

De 6 a 9 meses
• mantém-se sentada sozinha durante certo tempo
• deitada de costas, vira-se para ficar de barriga para cima
• é capaz de arrastar-se para aproximar-se de uma pessoa ou objeto
• começa a poder ficar de pé se for sustentada
• passa um objeto de uma mão para a outra, pega um objeto em cada 

mão
• pega um pequeno objeto entre o polegar e indicador
• brinca jogando objetos
• vocaliza sílabas sem significação verbal
• reconhece os rostos de sua família e pode ter medo de rostos estra-

nhos
• começa a participar de jogos de relação (bater palmas, esconde-es-

conde).

Observações
Em alguns países a posição sentada é adquirida mais cedo.  

De 9 a 12 meses
• é capaz de ficar de pé (por exemplo apoiando-se num móvel) e andar 

segura por duas mãos; depois por uma mão ou apoiada num móvel
• imita um ruído (por exemplo batendo dois objetos um contra o outro)
• repete um som que ouviu
• aprende a pronunciar duas ou três palavras
• entende uma proibição ou ordem simples
• manifesta grande interesse em explorar o mundo, ver tudo, tocar tudo 

e levar tudo à boca

• colabora intensamente nos jogos com adultos.

Observações
A criança repete as sílabas que pronunciou às quais o meio deu um sig-

nificado.

De 12 a 18 meses
• anda só e explora a casa e seus arredores
• empilha dois ou três cubos
• enche um recipiente (xícara com pequenos objetos, cubos e pedras)
• pode pronunciar cinco ou seis palavras
• manifesta ciúmes (gestos de cólera, choro) e reações de rivalidade 

no jogo, com seus irmãos mais velhos.

Observações
A socialização da criança, a aprendizagem da vida em grupo, começa 

por estas manifestações de rivalidade e mesmo de agressividade.

De 18 meses a 2 anos
• sobe e desce uma escada, primeiramente segura por uma mão e, em 

seguida, sozinha apoiando-se
• mostra seus olhos e seu nariz
• empilha 6 cubos
• associa duas ou três palavras e enriquece seu vocabulário
• imita um traço no papel ou na areia
• aprende a comer sozinha
• começa a não se sujar durante o dia (menos fezes, depois urina)
• manifesta interesse pelo que fazem os adultos, tratando de imitar 

seus gestos
• manifesta interesse crescente pelas outras crianças e procura brincar 

com elas de modo pessoal (pegando os brinquedos por exemplo).

Observações
A aquisição da higiene depende muito dos hábitos culturais: sua idade 

pode ser variável.
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De 2 a 3 anos
• aprende a pular, a trepar e pode pular sobre uma perna só
• pode dispor 3 cubos “em ponte”
• desenvolve consideravelmente sua linguagem, utiliza o “eu”, começa 

a fazer perguntas e compreende a maioria das palavras e frases que 
lhe são ditas

• pode reproduzir um círculo no papel ou na areia
• começa a brincar verdadeiramente com os outros e a compreender 

que existe um outro mundo além do núcleo familiar.

Observações
A idade de dois anos marca verdadeiramente o início da socialização.

De 3 a 6 anos

De 3 a 4 anos
• passeia sozinha, vai visitar os vizinhos
• é capaz de andar na ponta dos pés
• aprende a vestir-se e a tirar a roupa sozinha
• adquire a higiene noturna
• imita uma cruz, desenha uma figura humana com cabeça e tronco, e 

às vezes com outras partes do corpo
• reconhece duas ou três cores
• diz seu nome, seu sexo e sua idade
• fala de maneira inteligível, conservando a linguagem do meio infantil
• pergunta muito e se interessa como nascem os bebês
• ouve histórias, pedindo que sejam contadas aquelas que mais gosta
• reconhece alto e baixo, frente e trás
• brinca com outras crianças e começa a repartir
• demonstra afeição por seus irmãos e irmãs menores
• torna-se capaz de realizar tarefas simples.

De 4 a 5 anos
• salta, pula e balança-se
• desce escadas colocando um só pé no degrau
• desenha uma figura humana com a cabeça, os membros e as partes 

principais
• copia um quadrado, um triângulo
• fala de maneira completamente inteligível
• sabe contar seus dedos
• sabe sua idade e os dias da semana
• ouve uma história e pode repetir os fatos dessa história
• pergunta muito e interessa-se em novas palavras e seu significado
• protesta energicamente quando impedida de fazer o que quer
• pode reconhecer quatro cores
• conhece o tamanho e a forma, e distingue o grande e o pequeno
• demonstra interesse pelas atividades dos adultos.

De 5 a 6 anos
• sabe subir em árvores e dançar ao som de músicas
• pode apanhar uma bola lançada a um metro de distância
• pode ficar imóvel durante um minuto
• fala de maneira correta e perde as características infantis da lingua-

gem
• desenha uma figura humana com cabeça, tronco, membros e mãos
• começa a distinguir a esquerda da direita, ontem e amanhã
• pergunta o significado das palavras abstratas
• interessa-se nas atividades da casa e do bairro
• interessa-se pela idade dos jovens e velhos
• distingue o doce, o salgado, o ácido e o amargo
• inventa jogos e muda suas regras no seu transcorrer
• detesta a autoridade imposta e executa lentamente as ordens
• realiza com interesse as tarefas simples.


