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resumo O trabalho em questão apresenta a fundamentação desenvolvida para a ela-
boração do projeto arquitetônico de um Centro de Educação Infantil Montes-
soriano, pensado para suprir as necessidades e as expectativas das crianças. 
Foi realizada uma análise acerca da Legislação abrangente à Educação Infantil 
Inclusiva e uma caracterização das definições acerca das deficiências pertinen-
tes ao projeto que será concebido, foram analisados os temas de Psicologia 
Ambiental, de Arquitetura Sensorial e os aspectos da Arquitetura Escolar, a par-
tir das referências específicas de cada assunto. Foram estudados exemplos de 
projetos arquitetônicos que trazem características relevantes ao trabalho em 
questão, funcionando como referências para o desenvolvimento do projeto ar-
quitetônico do presente trabalho. Através da análise do terreno escolhido, foi 
realizado um levantamento de dados acerca do entorno, contexto, condicio-
nantes ambientais e legislativas da região. Por fim, foi desenvolvido um projeto 
arquitetônico coerente com a perspectiva das crianças, buscando suprir suas 
necessidades e dos demais usuários da edificação, e utilizando o ambiente es-
colar como elemento fomentador do desenvolvimento infantil.

Palavras chaves: Ensino Infantil. Desenvolvimento Infantil. Arquitetura escolar. 
Método Montessoriano.Estimulação Precoce.



abstract The work in question presents the rationale developed for the architectural 
project of an Inclusive Early Childhood Education Center, designed to meet the 
needs and expectations of children. An analysis of the comprehensive legisla-
tion on Early Childhood Education and a characterization of the definitions of 
disabilities were carried out pertinent to the project that will be conceived, the 
themes of Environmental Psychology, Sensory Architecture and the aspects 
of Inclusive School Architecture were analyzed, from the specific references of 
each subject. Examples of architectural projects that bring relevant characteris-
tics to the work in question were studied, functioning as references for the de-
velopment of the architectural project of this work. Through the analysis of the 
chosen terrain, a survey of data about the surroundings, context, environmental 
and legislative conditions of the region was conducted. Finally, an architectu-
ral project coherent with the children’s perspective was developed, seeking to 
supply their needs and those of the other users of the building, and using the 
school environment as an element that fosters children’s development.

Keywords:  Special needs preschool. Children’s development. School Architec-
ture. Montessori education. Early Intervention. 
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01 introdução

A partir do convívio com uma família de educadores e de pedagogos e da 
estrita relação com o processo de ensino e de aprendizagem, acredita-se 
na educação como uma das grandes respostas para promoção de uma 

sociedade mais justa e mais respeitosa. Tais valores guiaram a escolha do tema 
por uma solução projetual voltada à Educação Infantil pensada na perspectiva 
das crianças e de suas necessidades.

O presente trabalho propõe, dessa forma, projetar um equipamento educacio-
nal que participe como colaborador do ensino e que atue junto à Pedagogia e 
às demais áreas, como a Psicologia Ambiental. Para esse feito, conta-se com 
conceitos, por exemplo da Pedagogia Montessoriana e da Arquitetura Senso-
rial para se vencer o desafio de adequar o espaço escolar, com qualidade e com 
todo suporte essencial às diferentes necessidades das crianças em seu desen-
volvimento, visando uma efetiva integração social.

O espaço escolar deve ser visado para que a criança se sinta confortável e segu-
ra, gerando a vontade de voltar e de usufruir do espaço (TIRIBA, 2008). Assim, 
o projeto será planejado seguindo o âmbito dos principais usuários das cre-
ches e das escolas, as crianças, permitindo a elaboração de espaços pensados 
e adaptados para elas.

No que se trata da arquitetura escolar, Horn (2004) explica que nela é repro-
duzido um conjunto de valores e práticas culturais que são transmitidos às 
crianças, tanto por seus arranjos e organizações, quanto por seus educadores. 
Ademais, segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
– RCNEI (1998), uma educação de qualidade aliada a um espaço propício, que 
promova a possibilidade de aprendizado por meio de diferentes sensações e 
experiências, é de relevante importância na evolução físico-social e intelectual 
de crianças, sobretudo aquelas que possuem algum tipo de transtorno em seu 
desenvolvimento.
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Nessa perspectiva, atualmente, defende-se a importância 
da integração de crianças que possuem deficiência, ou que 
venham a desenvolver deficiências, em escolas de ensino 
regular, fornecendo meios para suprir possíveis necessi-
dades específicas no caso de cada aluno. Dessa forma, o 
ambiente físico, segundo RCNEI (1998), torna-se um ins-
trumento essencial para a efetiva adequabilidade dessas 
crianças aliado às estratégias pedagógicas e às demais áre-
as relacionadas ao ensino infantil.

Acerca dos desafios relacionados ao ambiente físico das 
creches e pré-escolas, destaca-se a necessidade de garan-
tir ambientes que possuam enfoque não só no aprendizado 
transmitido pelos educadores, mas também no aprendiza-
do social, sensorial e motor, os quais estejam em sincronia 
com as propostas pedagógicas ofertadas, com o conforto e 
a adequação às condições das crianças e ao contexto inseri-
do, como o clima e a cultura de cada regionalidade.

Sob esse viés, é notória a relação da Psicologia Ambiental, 
em especial a linha conceitual refletida na arquitetura, a 
Arquitetura Sensorial, como colaboradora para um espaço 
confortável e estimulante.

Quanto às propostas pedagógicas, destacam-se algumas 
abordagens que divergem do tradicional método de ensi-
no por possuírem enfoque em diferentes formas de conhe-
cimento e de aprendizado, incluindo o espaço físico como 
elemento fundamentador do ensino.

Um exemplo é a forma pedagógica criada por Maria Mon-
tessori (1965) em que ela busca incentivar maior liberdade e 
autonomia no ensino às crianças, aliadas a um espaço que 
proporcione mobiliário e equipamentos pedagógicos adap-
tados às alturas dos pequenos.

Nessa perspectiva, nas últimas décadas, como explicam 
Santos Soejima; Bolsanello (2002), as questões relaciona-
das à Estimulação Precoce infantil veem crescendo, prin-
cipalmente, em países considerados desenvolvidos. Esse 
exemplo de abordagem de desenvolvimento infantil, de-
nominada atualmente de “Atenção Precoce”, ou “Atención 
Temprana”, segundo GAT (2000), busca, de forma preventi-
va, promover e fomentar por meio de atividades e estimu-
lações, proporcionadas, pelo ambiente e por suas caracte-
rísticas, o desenvolvimento de crianças com algum tipo de 
risco ou de transtorno em sua desenvolução.

É importante salientar também que um equipamento de 
educação detém uma grande influência no seu entorno 
imediato e na comunidade na qual é inserido, possuindo o 
potencial de funcionar como um elemento de apropriação 
da comunidade. Ao permitir espaços que possam ser usa-
dos por essa comunidade, a partir de eventos que gerem o 
convívio social, as escolas ampliam o ensino para uma atu-
ação junto à coletividade. Isso permite, assim, que não só 
os alunos, mas toda a sociedade local seja beneficiada com 
esse equipamento.

Nessa perspectiva, surge a intenção de proporcionar um 
espaço escolar, pautado no método Montessoriano, no mé-
todo de Atenção Precoce e nas diretrizes indicadas pelos Ór-
gãos Públicos, que funcione como um verdadeiro propulsor 
do ensino e do desenvolvimento infantil, sendo pensado na 
óptica das crianças, para um ensino de qualidade e integra-
dor, suprindo o desafio de adequação às diferentes necessi-
dades das crianças que apresentam deficiência intelectual.

capítulo 01 introdução
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[ 1.1 justificativa]

Kowaltowski (2011) afirma que o ensino, no Brasil, especial-
mente o de caráter público, é constantemente questionado 
quanto a sua qualidade e a sua eficiência. Sua implantação 
antes ligada às questões militares ou religiosas, caracteri-
zava-se por espaços que impeliam o controle e a disciplina. 
Conforme Horn (2004), após a Constituição Federal de 1988, 
é que a educação, sobretudo a Educação Infantil, torna-se 
um direto básico de todos.

A partir desse contexto, passam a ser desenvolvidas outras 
desmembrações legislativas voltadas à educação. Legis-
lações como o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
(1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (1996) 
evidenciam o Estado passando a se direcionar mais eficien-
temente à implementação da educação nos diferentes con-
textos do país. 

Apesar do avanço legislativo, os espaços escolares brasilei-
ros, em sua grande maioria, de acordo Carvalho (2008), ain-
da refletem a herança de um ambiente voltado para a disci-
plina e para a autoridade, utilizando o espaço físico apenas 
como coadjuvante do ensino. Tal fato evidencia a existência 
de inúmeros desafios a serem contemplados pelos equipa-
mentos de ensino, sobretudo os voltados para a Educação 
Infantil.

No Ceará, de acordo com os dados do Censo da Educação 
Básica, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP (2020), houve um 
crescimento no número de matrículas na Educação Infantil, 
em todo o estado, em cerca de 10,2% de 2015 a 2019. Além 
disso, vale salientar também o crescimento no número de

alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e 
altas habilidades, em classes comuns com suporte do Aten-
dimento Educacional Especializado (AEE) ao longo dos cin-
co últimos anos.

No caso de Fortaleza, segundo o documento de Análise 
da Educação Infantil em Fortaleza, produzido pelo Centro 
de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará- CEDECA 
(2019), ressalta-se a necessidade da garantia do direito à 
Educação Infantil pública, com a apresentação de dados 
que revelam a grande demanda não suprida de vagas des-
se segmento da educação. Dentre os estabelecimentos 
estudantis da Educação Infantil municipal, de acordo com 
o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDECA 
(2019), cerca de 186 estabelecimentos ofertam creche (1 a 
3 anos de idade) e 187 ofertam a etapa da Pré-Escola (4 a 5 
anos de idade).

Em relação ao Ensino Especial, de acordo com o Canal da 
Educação de Fortaleza, alunos que apresentam algum tipo 
de deficiência intelectual, sobretudo no aprendizado, são 
acompanhados pelo Atendimento Educacional Especia-
lizado (AEE). Esse atendimento pode ocorrer nas Salas de 
Recurso Multifuncionais (SRM) ou em instituições de ensino 
conveniadas à Prefeitura de Fortaleza.

De acordo com Cosme (2020), atualmente a Rede Municipal 
de Fortaleza conta com cerca de 6.500 alunos acompanha-
dos pelo sistema de Atendimento Educacional Especializa-
do (AEE) e estão disponíveis, no âmbito municipal, cerca de 
179 salas de Recurso Multifuncionais (SRM).
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Entretanto, o documento elaborado pelo CEDECA (2019) 
destaca que aproximadamente 7.725 crianças buscaram 
vaga na rede de educação infantil municipal e não encon-
traram. Diante desse fato, foi constatado que o crescimen-
to na oferta de vagas ofertadas foi insuficiente em vista às 
vagas solicitadas, fato que vem sendo somado às demais 
demandas anuais acumuladas de anos anteriores.

Ressalta-se ainda a análise orçamentária municipal realiza-
da pelo CEDECA (2019), na qual se verifica a ausência de in-
vestimentos suficientes para a construção de novos centros 
de Educação Infantil e para a reforma e adequação dos exis-
tentes, em contrapartida à crescente necessidade da dis-
ponibilização de novas vagas. Diante da análise realizada, 
o CEDECA (2019) reafirma que o direito à educação infantil 
não se restringe à oferta de vagas, está também relaciona-
da à qualidade do serviço oferecido, o que inclui o espaço 
escolar.

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade da criação de 
um Centro de Educação Infantil na cidade de Fortaleza. Tal 
equipamento partirá da premissa de que a arquitetura es-
colar se encontra indissociavelmente relacionada com as 
propostas pedagógicas de ensino, em questão a Pedagogia 
Montessoriana. Enfatiza-se que a arquitetura exerce a fun-
ção de instrumento fomentador das descobertas, do cres-
cimento pessoal e social e, consequentemente, do desen-
volvimento infantil, a partir das sensações proporcionadas.

[ 1.2 objetivos]

_1.2.1 objetivo geral

Elaborar o projeto de um Centro de Educação Infantil, para 
cidade de Fortaleza, Ceará, localizado no bairro Vicente Pin-
zon, pensado na realidade das crianças e em suas neces-
sidades, em especial as crianças com deficiência em seu 
aprendizado, utilizando a arquitetura escolar como colabo-
radora do desenvolvimento infantil e da integração social.

_1.2.2 objetivos específicos

1. Apontar a cronologia histórico-legislativa da Educação 
Infantil no País.

2. Compreender as necessidades educacionais das crian-
ças com deficiência em seu desenvolvimento, sobretudo a 
intelectual, a partir do viés inclusivo.

3. Conhecer a proposta pedagógica Montessoriana e a apli-
cação à Atenção Precoce na arquitetura escolar.

4. Compreender os conceitos de Psicologia Ambiental e 
sua aplicação no espaço a partir da Arquitetura Sensorial, 
identificando a relação do ambiente escolar e de seus com-
ponentes como estimuladores do ensino e do aprendizado 
para as crianças.

5. Especificar os parâmetros de projeto para o ambiente es-
colar voltados para as necessidades especiais, que impul-
sionem o ensino, as descobertas e o desenvolvimento, na 
escala e na proporção das crianças.

capítulo 01 introdução
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[ 1.3 metodologia de pesquisa e projeto]

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa qualita-
tiva de caráter propositivo dividida nas seguintes etapas: 
Referencial Teórico Conceitual, Referencial Projetual, Diag-
nóstico de área, Escolha do Terreno e Projeto do equipa-
mento previsto.

Na etapa do Referencial Teórico e Conceitual, a partir da 
revisão bibliográfica, foi buscada a compreensão das le-
gislações relacionadas e histórico da Educação Infantil; as 
definições e caracterização das deficiências; a proposta Pe-
dagógica Montessoriana e a abordagem Atenção Precoce; 
a relação da Educação Infantil e o Ambiente Arquitetônico; 
a Psicologia Ambiental e a Arquitetura Sensorial nos estí-
mulos do espaço e as diretrizes de projeto para a Educação 
Infantil. Diante disso, foi possível o embasamento para o 
aprofundamento do tema e para a conceituação das solu-
ções projetuais.

No Referencial Projetual, foi realizado um levantamento de 
edificações relacionadas ao tema e um estudo de caso, afim 
de identificar e melhor compreender características capa-
zes de auxiliar na elaboração do programa de necessidades 
e posteriormente na proposta projetual.

Com o embasamento necessário e a contextualização ob-
servada, foi realizada a etapa do Diagnóstico da área de in-
tervenção, a partir do levantamento documental e quanti-
tativo, acerca das condições locais relacionadas ao Ensino 
Infantil, bem como das características socioeconômicas e 
físicas da área escolhida, gerando mapas que indicam as 
informações coletadas e analisadas. Fundamentada em tal 
análise, foi possível consumar a escolha do terreno na área

área de intervenção e então, ainda nessa etapa, foi realiza-
da a pesquisa dos parâmetros urbanísticos do terreno esco-
lhido, baseada na Legislação Urbana Municipal que rege a 
implantação das edificações na cidade de Fortaleza, Ceará, 
dentre elas: Plano Diretor Participativo do Município de For-
taleza (2009), Lei de Parcelamento, Uso E Ocupação Do Solo 
do Município de Fortaleza (2017) e Código Da Cidade do Mu-
nicípio de Fortaleza (2019).

Após a identificação de tais informações, foi possível iniciar 
a etapa do Projeto do Equipamento de Educação Infantil, 
a partir da conceituação do projeto, da elaboração do flu-
xograma e dos estudos volumétricos e organizacionais. 
Gerando, posteriormente a representação da proposta de-
senvolvida por meio das plantas técnicas, cortes, quadros 
de detalhamentos e perspectivas virtuais 3D que permitem 
a compreensão das soluções projetuais adotadas que im-
pulsionam o desenvolvimento infantil a partir do ambiente 
escolar.
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02 referencial teórico

[2.1 legislações relacionadas e breve histórico da educação infantil ]

Previamente à Constituição de 1988, as creches públicas voltadas para 
crianças de zero a seis anos, segundo Carvalho (2008), possuíam caráter 
assistencialista, ou seja, ofereciam abrigo e alimentação, mas não possu-

íam atividades educativas ou propostas pedagógicas. Esses espaços surgiram 
de forma bastante precária com a necessidade de mães que precisavam deixar 
suas crianças durante seu expediente de trabalho e, comumente, eram com-
postos por profissionais que atuavam de forma voluntária ou com baixa remu-
neração. 

Apenas com a Constituição de 1988 que a Educação Infantil foi contemplada 
nos programas de necessidades escolares, passando a possuir caráter edu-
cacional e não apenas assistencialista, como sintetiza a autora. Diante dessa 
perspectiva, a educação, voltada para esse público infantil de até seis anos de 
idade, torna-se um direito e dever do Estado e da Família, sendo, segundo a Lei, 
de responsabilidade dos Municípios ofertá-la com segurança e com qualidade.

Alguns anos depois, em 1990, foi promulgada a Lei Federal n° 8.069 que ins-
tituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o qual reafirma e regula-
menta os direitos constitucionais, incluindo os direitos voltados para a educa-
ção, em igualdade de acesso e de permanência.
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Destaca-se também a Lei Federal n° 9.394 de 1996, ou Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – LDB, a qual busca assegu-
rar uma educação básica em concordância em todo o País, 
ressaltando as responsabilidades de cada esfera do Poder 
Público Executivo: Federal, Estadual e Municipal, cabendo a 
Educação Infantil e o transporte escolar aos Municípios, os 
quais podem desenvolver uma proposta pedagógica pró-
pria ou contemplar a mesma oferecida pela esfera Estadual. 
Posteriormente, com a modificação da LDB em 2006, a ida-
de contemplada pela Educação Infantil passou a ser de zero 
a cinco anos e com obrigatoriedade a partir dos 4 a 5 anos, 
segundo a modificação da LDB de 2013.

No que tange a Educação Especial, no Capítulo V dessa Le-
gislação, é abordada a, com a alteração prevista na Lei nº 
12.796, de 2013, definida como “modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de en-
sino, para educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.”  
Nesse capítulo, entende-se que a educação especial, quan-
do necessário, deverá contar com apoio especializado na 
escola regular, buscando a integração entre todos os alu-
nos. Assim, o atendimento em classes especializadas deve-
rá ocorrer em situações que as condições do aluno exijam 
tal maneira, porém, a preferência é pela ampla integração 
dos alunos nas classes regulares (Figura 01), oferecendo o 
suporte necessário.  

_figura 01: Educação Inclusiva na rede regular de ensino.
fonte: Disponível em:< http://www.movimentodown.org.
br/2018/09/materiais-para-educacao/>. Acesso em: 12 
set. 2020.
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No que tange a inclusão social, de acordo com Carvalho 
(2008), a Declaração de Salamanca, de 1994, teve um gran-
de destaque na influência das políticas educacionais, de-
fendendo que o sistema regular de ensino deve promover 
a educação de todos, inclusive de pessoas, crianças e ado-
lescentes com necessidades especiais, independentemente 
de suas condições. Ademais, a respeito da Educação Infan-
til, a autora explica a prioridade que a Declaração de Sala-
manca trata desse segmento da educação, por possibilitar a 
prévia identificação e estimulação do desenvolvimento nas 
crianças pequenas.

Nessa óptica, foi certificado no Decreto nº 6949, de 2009, 
a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (ONU/2006), o comprometimento em garantir a 
inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular, ofe-
recendo-lhes todas as condições necessárias para a efetiva 
inclusão e participação.

O exercício dessa promulgação deve ocorrer sobretudo, se-
gundo o Conselho Nacional de Educação, por meio do Aten-
dimento Educacional Especializado-AEE. A partir da Reso-
lução CNE/CEB nº 4, de 2009, são definidas as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializa-
do na Educação Básica, as quais definem ditam parâmetros 
para a implementação do AEE nas escolas.

Segundo o Manual de Orientação: Programa de Implanta-
ção de Sala de Recursos Multifuncionais, de 2010, desenvol-
vido pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da 
Educação, o AEE é entendido como um apoio pedagógico-
-educacional para as pessoas com deficiência que cursam 
o sistema regular de ensino. Esse apoio ocorre majoritaria-
mente através das Salas Multifuncionais, localizadas nas 
próprias escolas regulares ou em instituições filantrópicas

especializadas, no turno oposto ao da escolarização.

As Salas Multifuncionais fazem parte do Programa de Im-
plantação de Salas de Recursos Multifuncionais, estabele-
cido pela Portaria Ministerial nº 13, de 2007, MEC/SEESP, no 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Essas salas 
contam com condições físicas, elementos e mobiliários pró-
prios voltados para permitir a pedagogia proposta inclusiva 
pela escola, segundo o Manual de Orientação: Programa de 
Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais (2010), 
oferecendo uma complementação ou suplementação para 
a escolarização das crianças e pessoas com deficiências. As 
condições necessárias para as Salas Multifuncionais serão 
analisadas posteriormente no presente trabalho.

Em contrapartida as legislações apresentadas até o momen-
to, foi instituída a Política Nacional de Educação Especial, 
por meio do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. 
Esse documento visa promover programas de garantia ao 
atendimento educacional especializado. Porém, é possível 
identificar o incentivo à segregação dos alunos com defici-
ência, por meio da valorização das escolas especializadas 
exclusivas para alunos com deficiência.

Entretanto, a Política em questão também mantém a defe-
sa de um ensino regular inclusivo, com as condições neces-
sárias para atender os alunos com deficiência, como vem 
sendo defendido e embasado desde a Constituição Federal 
de 1988.
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São diretrizes para a implementação da Política Nacional 
de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Apren-
dizado ao Longo da Vida:
I - oferecer atendimento educacional especializado e de 
qualidade, em classes e escolas regulares inclusivas, clas-
ses e escolas especializadas ou classes e escolas bilíngues 
de surdos a todos que demandarem esse tipo de serviço, 
para que lhes seja assegurada a inclusão social, cultural, 
acadêmica e profissional, de forma equitativa e com a 
possibilidade de aprendizado ao longo da vida;
II - garantir a viabilização da oferta de escolas ou classes 
bilíngues de surdos aos educandos surdos, surdocegos, 
com deficiência auditiva, outras deficiências ou altas ha-
bilidades e superdotação associadas;
III - garantir, nas escolas ou classes bilíngues de surdos, a 
Libras como parte do currículo formal em todos os níveis 
e etapas de ensino e a organização do trabalho pedagó-
gico para o ensino da língua portuguesa na modalidade 
escrita como segunda língua; e
IV - priorizar a participação do educando e de sua família 
no processo de decisão sobre os serviços e os recursos do 
atendimento educacional especializado, considerados o 
impedimento de longo prazo e as barreiras a serem eli-
minadas ou minimizadas para que ele tenha as melhores 
condições de participação na sociedade, em igualdade 
de condições com as demais pessoas.

_____(BRASIL, 2020, Art. 6º, Capítulo IV).
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A decisão, segundo a Política Nacional de Educação Espe-
cial (2020), de qual melhor opção para cada criança fica à 
critério dos pais e responsáveis, podendo esses optarem 
por um ensino em escolas regulares, adequadas para aten-
der as crianças com deficiências, ou em escolas exclusivas 
para alunos com deficiências.

Ressalta-se, entretanto, que essa segregação permitida 
pela Política Nacional de Educação Especial (2020) é, se-
gundo profissionais da área da educação, extremamente 
prejudicial ao desenvolvimento social das pessoas com de-
ficiência, além de incentivar questões segregadoras e pre-
conceituosas, como mostra Ventura (2020), em artigo publi-
cado no site do jornal Estadão, ao trazer diversas opiniões 
de profissionais que apresentam depoimentos contrários à 
nova Política Nacional de Educação Especial (2020).

Apesar da possibilidade da segregação e do incentivo às 
escolas exclusivas especializadas pela Política Nacional de 
Educação Especial (2020), é ressaltada a importância da in-
clusão social das pessoas com deficiência, em escolas regu-
lares capacitadas para atender as necessidades específicas 
de cada aluno, com o AEE e as Salas Multifuncionais, por 
exemplo. A inclusão, segundo o RCNEI (1998), além dos be-
nefícios sociais, permite melhores resultados inclusive para 
o desenvolvimento e aprendizado dessas crianças.
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Uma ação educativa comprometida 
com a cidadania e com a formação de 
uma sociedade democrática e não ex-
cludente deve, necessariamente, pro-
mover o convívio com a diversidade, 
que é marca da vida social brasileira. 
Essa diversidade inclui não somente 
as diversas culturas, os hábitos, os 
costumes, mas também as competên-
cias, as particularidades de cada um. 
Aprender a conviver e relacionar-se 
com pessoas que possuem habilida-
des e competências diferentes, que 
possuem expressões culturais e mar-
cas sociais próprias, é condição ne-
cessária para o desenvolvimento de 
valores éticos, como  dignidade do ser 
humano, o respeito ao outro, a igual-
dade e a equidade e a solidariedade. A 
criança que conviver com a diversida-
de nas instituições educativas, poderá 
aprender muito com ela. Pelo lado das 
crianças que apresentam necessida-
des especiais, o convívio com as ou-
tras crianças se torna benéfico na me-
dida em que representa uma inserção 
de fato no universo social e favorece o 
desenvolvimento e a aprendizagem, 
permitindo a formação de vínculos 
estimuladores, o confronto com a di-
ferença e o trabalho com a própria di-
ficuldade

__________(BRASIL, 2020, Art. 6º, 
Capítulo IV).

Quanto às recomendações para os es-
paços escolares, após a Constituição 
de 1988, foram publicados subsídios, 
propostas e referenciais que visam 
guiar a implantação das escolas e 
pré-escolas do ensino público no Bra-
sil. Um exemplo é o Referencial Curri-
cular Nacional Para a Educação Infan-
til - RCNEI, dividido em 3 volumes, os 
quais direcionam a Educação Infantil 
nos mais variados âmbitos pedagó-
gicos, espaciais e operacionais. É de 
grande relevância destacar o que esse 
documento alega sobre a educação 
inclusiva:

Escola Inclusiva aquela que abre espa-
ço para todas as crianças, abrangendo 
aquelas com necessidades especiais. 
O principal desafio da Escola Inclusiva 
é desenvolver uma pedagogia centra-
da na criança, capaz de educar a to-
das, sem discriminação, respeitando 
suas diferenças; uma escola que dê 
conta da diversidade das crianças e 
ofereça respostas adequadas às suas 
características e necessidades, soli-
citando apoio de instituições e espe-
cialistas quando isso se fizer necessá-
rio. É uma meta a ser perseguida por 
todos aqueles comprometidos com o 
fortalecimento de uma sociedade de-
mocrática, justa e solidária.

__________(BRASIL, 1998, p.36)

Ademais, é explicado no RCNEI 
(1998), que a efetiva integração de-
fendida acima depende de vários 
fatores, como o grau de deficiência 
de cada criança, as quais podem ser 
“portadores de deficiência intelectu-
al, auditiva, visual, física e deficiência 
múltipla, e portadores de altas habili-
dades”, a disponibilidade de recursos, 
bem como o envolvimento da comu-
nidade como parte do processo de 
ensino.

Em relação às condições ambien-
tais e espaciais, o RCNEI (1998) afir-
ma que o arranjo dos espaços e dos 
materiais é um recurso essencial na 
prática educativa e que esses devem 
estar coerentes com projetos pedagó-
gicos, possibilitando a fruição desses 
elementos para o desenvolvimento 
infantil.
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Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sono-
ros e mobiliários não devem ser vistos como elementos 
passivos, mas como componentes ativos do processo 
educacional que refletem a concepção de educação as-
sumida pela instituição. Constituem-se em poderosos au-
xiliares da aprendizagem. Sua presença desponta como 
um dos indicadores importantes para a definição de prá-
ticas educativas de qualidade em instituição de educação 
infantil. (...) O espaço na instituição de educação infantil 
deve propiciar condições para que as crianças possam 
usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e apren-
dizagem. 

_____ (BRASIL, 1998, p.36)

Como proposta de complementação ao Referencial Curri-
cular Nacional para a Educação Infantil, em maio de 1998, 
foi publicado o documento Subsídios para Credenciamento 
e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil - SC-
FIEI, o qual apresenta algumas normas e diretrizes para esse 
segmento do ensino no País. Dividido em dois volumes, o 
documento destaca temas como a criação de parâmetros 
mínimos para o funcionamento de uma Instituição de Edu-
cação Infantil, ressaltando a importância dos ambientes lú-
dicos para descobertas e apropriação das crianças.

No ano de 2000, foi publicado o documento Diretrizes Ope-
racionais para a Educação Infantil, o qual aborda, dentre ou-
tros aspectos, de uma maneira bastante resumida, algumas 
condições necessárias dos espaços físicos escolares, como 
a necessidade de ambientes ventilados, salubres, com lu-
minosidade adequada e que respeitem às especificidades 
climáticas diversas de cada local.

Sob essa óptica, o Plano Nacional de Educação - PNE, di-
vulgado em 2001 pelo sancionamento da Lei n° 010172, 
também traz premissas relacionadas às condições físicas 
para o processo de ensino. O PNE apresenta metas relacio-
nadas à Educação e algumas delas tangem o aspecto do 
ambiente físico, destacando alguns ambientes necessários 
para o padrão mínimo de creches e pré-escolas, tais como 
instalações sanitárias salubres, locais para repouso das 
crianças, adequação às condições de crianças com neces-
sidades especiais, dentre outras. Em 2014, foi aprovada a 
Lei n° 13.005, a qual complementa e aprova o PNE por mais 
10 anos de vigência, além da criação de um portal on-line, 
o “PNE em Movimento”, que permite o acompanhamento 
das novas metas estabelecidas em níveis federal, estadual e 
municipal. Dentre as metas, destaca-se:

Meta 1- Universalizar, até 2016, a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em cre-
ches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vi-
gência deste PNE.(...) Estratégia 1.11) priorizar o acesso 
à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar 
aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e 
a transversalidade da educação especial nessa etapa da 
educação básica; 

_____ (BRASIL, 2014).
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Outro documento de suma importância relacionado às di-
retrizes para o ensino infantil é o chamado Parâmetros Bási-
cos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, 
publicado no ano de 2006. Nesse documento, são abor-
dados vários âmbitos relacionados à condução processo 
projetual de creches e pré-escolas. A interdisciplinaridade 
entre os profissionais envolvidos é um aspecto destacado, 
ressaltando-se a importância da colaboração entre pedago-
gos, arquitetos, engenheiros, coordenadores, dentre outros 
profissionais relacionados, objetivando chegar a um me-
lhor resultado para o ambiente infantil em questão.

Ademais, o documento apresenta diversos tópicos que dis-
cutem desde as características mais ideais de possíveis ter-
renos e localização às diretrizes relacionadas a setorizações 
dos espaços e a condições de conforto térmico para esse 
equipamento de educação. Tais aspectos serão discutidos 
na análise posterior de “Diretrizes de projeto para a Educa-
ção Infantil” do presente trabalho.

Quanto à esfera estadual, foi analisado o Documento Base 
do Plano Estadual de Educação do Ceará, Eixo Temático – 
Educação Infantil, divulgado em 2015. Nesse documento, 
é feito um diagnóstico inicial da população cearense e sua 
relação com a Educação Infantil. Destaca-se o aumento per-
centual do atendimento das crianças na Educação Infantil 
e das metas relacionadas à ampliação desse atendimento. 
Outro aspecto a ser salientado das metas é a Educação em 
Tempo Integral, buscando aumentar sua oferta inclusive 
para pessoas que apresentam deficiências.

Meta 6: Oferecer, até 2024, em regime de colaboração, 
Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 
dos(as) estudantes da educação básica.
6.4. Ofertar o tempo integral também para pessoas com 
deficiências, alta habilidades, e para escolas do campo, 
indígenas e quilombolas; (CEARÁ, 2015, p. 5-6)

_____ (CEARÁ, 2015, p. 5-6)

No contexto municipal, a Proposta Curricular para a Edu-
cação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza 
apresenta vários artigos que expõem análises sobre a situ-
ação existente de creches e pré-escolas e direcionamentos 
para melhorias. Nessa perspectiva, evidencia-se o capítulo 
8, cujo tema: a Educação Infantil como Espaço Inclusivo de 
Respeito às Diferenças, de Cavalcante; Nunes; Silva (2016), 
traz visões que reforçam a importância da integração de 
crianças com e sem deficiências para um melhor desenvol-
vimento de ambas nos aspectos sociais, pessoais, dentre 
outros. 

O princípio da educação inclusiva prevê que o atendi-
mento às crianças desde a educação infantil seja pensa-
do de forma a propiciar experiências que as levem ao ple-
no desenvolvimento de suas capacidades e habilidades 
de modo que construam saberes a partir de um ambiente 
estruturado à emergência da interação e da cooperação. 

_____ (CAVALCANTE; NUNES; SILVA, 2016, p.57)



( 32 )

Entretanto, como é explicado por Cavalcante; Nunes; Silva 
(2016), nas creches e pré-escolas regulares que receberão 
crianças que possuam deficiências é necessário um suporte 
para essa educação inclusiva. Esse suporte ocorre por meio 
do AEE, realizado na própria instituição de ensino de Educa-
ção Infantil e visa a elaboração e disposição de estratégias 
sociais, de acessibilidade e pedagógicas, envolvendo dife-
rentes áreas como psicomotricidade e comunicação tam-
bém pelo uso de tecnologias que facilitem esse processo, 
como é chamada a Tecnologia Assistiva.

É importante ressaltar que o AEE, explicado anteriormen-
te, é de caráter complementar, não substituindo o ensino 
comum, e deve ocorrer, segundo o artigo, em colaboração 
com o professor da turma regular, o qual poderá identificar 
possíveis sugestões para o AEE de acordo com as necessida-
des de cada aluno.

No capítulo 15, o tema abordado é A construção da Propos-
ta Curricular: exercício da autonomia e participação coleti-
va. Nele, Souza, (2016) apresenta diversos pontos a serem 
pensados ao se elaborar a proposta curricular. Além disso, a 
autora também propõe alguns questionamentos diretórios 
a serem realizados para a análise de creches e pré-escolas. 
Dentro dessa óptica, destaca-se:

• A utilização do espaço, equipamentos e materiais deno-
tam respeito às peculiaridades infantis e seus direitos?
• Os espaços, mesmo limitados, são transformados em 
espaços vivos, desafiadores?
• A disposição dos mobiliários leva em conta a necessida-
de das crianças ou dos adultos?
• Os espaços permitem acessibilidade às crianças com de-
ficiência? 

_____ (SOUZA, 2016, p.132)

Tais questionamentos, sobretudo os destacados acima, re-
ferentes ao espaço físico do equipamento de educação, le-
vantam indagações relevantes para serem consideradas no 
ato de projetar uma creche ou pré-escola infantil, eviden-
ciando a importância de pensar um espaço voltado para a 
criança e para suas necessidades, que instigue seu imaginá-
rio, suas descobertas e seu desenvolvimento.

Complementando as informações da esfera municipal, res-
salta-se as Salas de Recursos Multifuncionais – SEM, volta-
das ao atendimento dos alunos com deficiências, funcio-
nando como polos de AEE na espera Municipal.

Contudo, nem todas as creches e pré-escolas municipais 
contam com esse serviço, ocorrendo de crianças com de-
ficiências serem destinadas a instituições especializadas 
conveniadas com a Prefeitura para conseguir ter acesso a 
esse direito de complementação da educação básica com 
os recursos necessários para o apoio da educação especial.

capítulo 02 referencial teórico
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Em suma, é possível notar uma gran-
de anuência entre as demais legisla-
ções e as cartilhas diretórias anali-
sadas, reforçando a importância da 
ampla inclusão social e das escolhas 
relacionadas às creches e pré-esco-
las, sejam essas na área pedagógica, 
sejam na área arquitetônica, quanto 
ao encadeamento dessas a um ensi-
no de qualidade. Ensino que deve vi-
sar ao aprendizado pleno nos mais di-
versos aspectos, funcionando, assim, 
como um incitador do crescimento e 
da desenvoltura infantil, sobretudo 
nos casos de deficiências existentes 
ou possíveis deficiências.

_Quadro 01: Normas, Legislações e diretrizes 
citadas relacionadas a Educação Infantil e a 
Inclusão Social a partir da Constituição Fede-
ral do Brasil. Fonte: Elaborado pela autora.
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[ 2.2 Definições e caracterização das deficiências ]

A fim de compreender a relação entre os alunos de zero a 
cinco anos, em especial os que apresentam deficiência inte-
lectual, e o ambiente escolar, é necessário melhor entender 
o âmbito das deficiências. Nesse capítulo, serão tratadas as 
definições acerca desses transtornos, buscando conhecer 
melhor suas características e possíveis limitações.

_2.2.1 definições

O entendimento das diferentes categorias de deficiências 
permite potencializar as alternativas de inclusão social e 
escolar, sobretudo para as crianças, resgatando, muitas ve-
zes sua autoestima e sua reabilitação ao meio, como afirma 
Silva (2006).

Nessa perspectiva, a Classificação Internacional da Fun-
cionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), publicada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), define deficiência 
como “problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, 
tais como, um desvio importante ou uma perda”, explican-
do que a incapacidade, muitas vezes relacionada às defi-
ciências, não deve ser considerada uma característica do 
indivíduo, mas uma agregação complexa de circunstâncias 
muitas das quais desenvolvidas pela interação com o am-
biente social, ou seja, muitas das limitações existentes para 
as pessoas que possuem algum tipo de deficiência estão re-
lacionadas a um ambiente não pensado para elas.

Nesse contexto, os conceitos acerca das deficiências já so-
freram inúmeras modificações ao logo dos anos. Segundo 
Teixeira (2019), nomeações como “deficiente”, “excepcio-
nal”, “retardado”, dentre outros já foram utilizadas no pas-
sado. Entretanto, atualmente, Sassaki (2011) explica que 
o termo correto a se usar é “pessoa com deficiência”, para 
qualquer deficiência. Assim, no caso de deficiências físicas, 
o ideal é “pessoa com deficiência física” e no caso de defi-
ciência mental, o termo correto é “pessoa com deficiência 
intelectual”.

Quanto às normas brasileiras, destaca-se a Lei nº 10.690, de 
16 de junho de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 5.296 
de 2 de dezembro de 2004, a qual define:



I - Pessoa portadora de deficiência, (...) a que possui limi-
tação ou incapacidade para o desempenho de atividade e 
se enquadra nas seguintes categorias:
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (...);

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por au-
diograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz;

c) deficiência visual: cegueira(...); a baixa visão, (...); os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocor-
rência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

d) deficiência “mental”: funcionamento intelectual signi-
ficativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunica-
ção; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utiliza-
ção dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. 
habilidades acadêmicas; 7. lazer; e8. trabalho;

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais de-
ficiências; e

II - Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se 
enquadrando no conceito de pessoa portadora de defi-
ciência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de mo-
vimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordena-
ção motora e percepção. 

_____ (BRASIL, 2003.)

_2.3.2 deficiência intelectual

Ao longo dos séculos, desde a Antiguidade, pessoas com 
quaisquer tipos de deficiência sofriam com o preconceito, 
com o desrespeito e com o abandono. Apenas a partir da 
maior propagação do cristianismo que essa situação come-
çou a mudar, como explica Cruz (2015), quando esses ca-
sos passaram a ser associados a castigos divinos. A partir 
dos séculos XVI e XVII, com o avanço da Medicina, causas 
orgânicas passaram a ser buscadas para entender casos de 
deficiências, a partir de então que a deficiência intelectual 
passou a ser entendida como um problema de saúde.

Segundo Cruz (2015), o primeiro programa sistemático de 
educação para pessoas com deficiência intelectual ocorreu 
com médico Jean Itard (1774-1838), porém foi um de seus 
seguidores, Édouar Séguin (1812-1880), que criou a primei-
ra escola especial, fundamentado na convicção de que a in-
teligência é aplicada em níveis concretos, pelos indivíduos 
com deficiências intelectuais, relacionada com texturas, co-
res, dentre outras propriedades. Além disso, segundo Pes-
sotti (1984 apud CRUZ 2015, p.35), os estudos e conquistas 
de Séguin serviram de influência para estudiosos a respeito 
da educação para crianças com deficiências, como “Pesta-
lozzi, Fröebel e Montessori”.

( 35 )



( 36 )

Sob esse viés, com o passar dos anos 
e por meio da evolução científica, é 
notório a assimilação da deficiência 
intelectual com características bio-
lógicas do indivíduo, como explica 
Plesch (2010), além das relações des-
sas condições com outros aspectos, 
como aspectos sociais e educacio-
nais. A conceituação e classificação 
desses casos também foi evoluindo 
ao longo dos anos. Cruz (2015) des-
taca três sistemas de classificação de 
deficiência intelectual:

Atualmente existem três princi-
pais sistemas de classificação 
de deficiências intelectuais: 
(1) American Association on In-
tellectual and Developmental 
Disabilities (AAIDD)5; (2) Ma-
nual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM), 
e (3) a Classificação de Trans-
tornos Mentais e de Comporta-
mento (CID-10).

_____ (CRUZ, 2015, p.36)
Seguindo essa lógica, Cruz (2015) res-
salta que para a AAIDD (Sistema 2010) 
a deficiência intelectual é uma cir-
cunstância de funcionamento, e não 
uma propriedade da pessoa, sendo 
explicada em cinco esferas: “(1) ha-
bilidades intelectuais, (2) comporta-
mento adaptativo, (3) participação, 
interação e papéis sociais, (4) saúde

e (5) contexto”. Tal classificação per-
mite uma visão mais ampla da situa-
ção, considerando diferentes dimen-
sões relacionadas ao indivíduo e não 
só a relacionada à inteligência.

Assim, na esfera de Habilidades Inte-
lectuais, são incluídas as competên-
cias cognitivas, como raciocínio, re-
solução de problemas, dentre outras, 
como concentração. Na esfera do 
Comportamento adaptativo, a autora 
explica a relação das competências 
sociais, conceituais e práticas, aplica-
das à rotina diária. A vida comunitária 
e relações pessoais são competências 
classificadas na dimensão de Partici-
pação, interação e papéis sociais. A 
esfera da Saúde trata do bem-estar 
do indivíduo de uma forma ampla e 
da autopercepção desse bem-estar e 
a dimensão do Contexto é a que ex-
plica as competências relacionada 
ao ambiente físico e social com suas 
oportunidades que envolvem as pes-
soas com deficiências intelectuais.

Nessa dimensão (contexto) é 
reconhecida a importância da 
escola como ambiente social 
próximo, para a promoção de 
uma condição saudável aos 
alunos com deficiência inte-
lectual. O espaço escolar deve 
ser considerado como um fator 
colaborador, pois possui uma 
dimensão educativa.

_____ (CRUZ, 2015, p.37)

A partir dessas definições, a autora 
explica que o sistema multidimensio-
nal defendido e classificado pela AAI-
DD (Sistema 2010) objetiva fortalecer 
os suportes que a pessoa com defici-
ência recebe e que esses influencia-
rão em seu desenvolvimento, abrindo 
mão de uma concepção de uma con-
juntura estática.

Outro sistema de classificação que 
se refere às deficiências intelectuais 
é um criado para os profissionais da 
saúde pela American Psychiatric As-
sociation (APA) e que, segundo Cruz 
(2015) define diferentes categorias 
de transtornos mentais e formas de 
identifica-los. O sistema é o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtor-
nos Mentais (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Disorders - DSM-IV), de 
1995. Nele, a definição de deficiência 
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intelectual está relacionada com o baixo nível de QI (com 
valor próximo de 70 ou menos) apresentado até os 18 anos 
e déficits no desenvolvimento adaptativo.

O desenvolvimento adaptativo, segundo o DSM-IV (1995), 
está relacionado com o enfrentamento das condições roti-
neiras e com independência pessoal, de acordo com a faixa 
etária. E segundo, Cruz (2015), a Classificação de Transtor-
nos Mentais e de Comportamento (CID-10) divulgada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta uma defi-
nição semelhante à DSM-IV, a qual classifica um conjunto 
de transtornos a partir da estimativa do QI.

Quanto às causas, apontam-se questões relacionadas a 
complicações no desenvolvimento embrionário, questões 
genéticas e a distúrbios que físicos ou funcionais que desre-
gulam o funcionamento do cérebro, como é explicado por 
Cruz (2015). Nessa perspectiva, o DSM-IV (1995) aponta que 
a personalidade do indivíduo com deficiência intelectual 
não necessariamente tem relação estrita com os traços de 
sua personalidade e comportamento.

Em 2014, houve a atualização e complementação da DSM 
em sua quinta edição, a DSM-5, a qual enquadra a Deficiên-
cia Intelectual, ou Transtorno do desenvolvimento intelec-
tual, assim como outras deficiências relacionadas ao inte-
lecto, como Transtornos do Neurodesenvolvimento.

A deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento 
intelectual) caracteriza-se por déficits em capacidades 
mentais genéricas, como raciocínio, solução de proble-
mas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendi-
zagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. 

_____ (DSM-5, 2014, p.33)

Os Transtornos do Neurodesenvolvimento afetam forte-
mente diferentes áreas do desenvolvimento, apresentando 
déficits na interação social, no aprendizado, na concentra-
ção e geralmente estão associados a algum comprometi-
mento cognitivo. Além do Transtorno do Desenvolvimento 
Intelectual, a classificação proposta no DSM-5 (2014) apre-
senta diversos outros tipos de Transtornos do Neurode-
senvolvimento. São exemplos o Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade e o Transtorno do Espectro Autista. 
(DSM-5, 2014)

Nesse contexto, Ke; Liu. (2015), no Tratado de Saúde Men-
tal da Infância e Adolescência da International Association 
for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 
(IACAPAP), ressaltam que a deficiência intelectual se origina 
antes dos 18 anos de idade, apresentando-se como consi-
deráveis limitações na operação do intelecto e na adapta-
ção do comportamento. Definição a qual se assemelha às já 
apresentadas no presente trabalho.

Além disso, o Tratado de Saúde Mental da Infância e Adoles-
cência da IACAPAP, assim como Manual Diagnóstico e Esta-
tístico de Transtornos Mentais (DSM), traz uma relação des-
se tipo de deficiência com o quociente de inteligência (QI). É 
realizada, na tabela abaixo, uma classificação relacionando 
o grau de comprometimento intelectual com o grau de QI 
e as capacidades pessoais dos alunos com deficiência inte-
lectual.
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Quanto à questão do ensino e escolaridade, é explicada a 
tendência contemporânea por Ke; Liu. (2015), no Tratado 
de Saúde Mental da Infância e Adolescência, a qual defende 
que a inclusão das crianças com deficiência intelectual seja 
realizada nas classes normais, sobretudo as que apresen-
tam grau Leve e Moderado, podendo contar com o apoio de 
salas e conteúdos especializados para fomentar o processo 
de ensino e inclusão. No caso das crianças com condições 
mais severas de deficiência, o ideal é que o ensino aconteça 
em estabelecimentos de ensinos segregados e focados es-
pecialmente nessas crianças.

Independente do grau de deficiência, Ke; Liu. 
(2015) salientam fortemente a necessidade do 
aprendizado e da educação para o desenvolvi-
mento e para a possibilidade de oportunidades 
para as crianças que apresentam deficiência in-
telectual.

aprender não apenas habilidades acadêmicas, mas tam-
bém autodisciplina, e habilidades sociais e práticas para 
a vida em comunidade. Apesar de terem mais dificulda-
de de aprendizagem, experiência e pesquisa mostraram 
que, ao aplicar as técnicas de ensino adequadas, muitos 
são capazes de adquirir as competências básicas de leitu-
ra, escrita e aritmética.(...) Seja qual for a abordagem, as 
crianças com DI precisam de educação – até mais do que 
as outras crianças - para maximizar o seu desenvolvimen-
to e oportunidades na vida. 

_____ (KE; LIU, 2015, p. 21-22)

_Quadro 02: Capacidade adulta conforme faixa de QI e grau de incapacida-
de intelectual. Fonte: KE, Xiaoyan; LIU Jing. Deficiência Intelectual. In Rey JM 
(ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. (edição em 
Português; Dias Silva F, ed). Genebra: International Association for Child and 
Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015, p. 5. Elaboração: Autoral
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Complementando a linha de raciocínio acerca da relação da 
educação para com as pessoas que apresentam deficiência 
intelectual, Batista; Mantoan (2006) ressaltam que o ensino 
deve ser realizado preferencialmente na rede regular de en-
sino, com o atendimento especializado-AEE. 

O AEE, segundo o Manual de Orientação: Programa de Im-
plantação de Sala de Recursos Multifuncionais (2010), deve 
ocorrer por meio das Salas de Recursos Multifuncionais, no 
turno inverso ao que é realizado a escolarização das crian-
ças. ocorrer por meio das Salas de Recursos Multifuncio-
nais, no turno inverso ao que é realizado a escolarização 
das crianças.

Para esses alunos que apresentam dificuldade para assi-
milar o conteúdo ministrado, Batista; Mantoan (2006) re-
forçam a importância de permitir diferentes meios de pra-
ticar, e assim fixar, o conteúdo ensinado. Nesse aspecto, é 
possível notar a concordância com as práticas da proposta 
Montessoriana de estimular o conhecimento de diferentes 
maneiras e de maneira mais autônoma.

Na concepção inclusiva, a adaptação ao conteúdo es-
colar é realizada pelo próprio aluno e testemunha a sua 
emancipação intelectual. Essa emancipação é consequ-
ência do processo de auto regulação da aprendizagem, 
em que o aluno assimila o novo conhecimento, de acordo 
com suas possibilidades de incorporá-lo ao que já conhe-
ce.(...) Aprender é uma ação humana criativa, individual 
heterogênea e regulada pelo sujeito da aprendizagem, 
independentemente de sua condição intelectual ser mais 
ou ser menos privilegiada. São as diferentes ideias, opini-
ões, níveis de compreensão que enriquecem o processo 
escolar e que clareiam o entendimento dos alunos e pro-
fessores – essa diversidade deriva das formas singulares 
de nos adaptarmos cognitivamente a um dado conteúdo 
e da possibilidade de nos expressarmos abertamente so-
bre ele.

_____ (BATISTA; MANTOAN, 2006, p.13)

As diferentes expressões do conhecimento, a divergência de 
opiniões e de preferências são experiências fomentadoras 
para o ambiente escolar e para o processo de ensino, como 
é explicado pelas autoras. Somado a esse fato, evidencia-se 
o papel do ambiente escolar como colaborador desse pro-
cesso, permitindo a realização dessas experiências e funcio-
nando como instrumento de ensino, como é defendido pela 
proposta pedagógica de Maria Montessori.
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[ 2.3 Um olhar sobre as Propostas Pedagógica Mon-
tessoriana e a abordagem Atenção Precoce ]
 
Diversas são as teorias pedagógicas existentes atualmente 
e, segundo Kowaltowski (2011), elas diferem entre si sobre-
tudo acerca do que se constitui o conhecimento. Enquanto 
algumas teorias defendem a informação como conheci-
mento, outras defendem o processo de pensamento como 
tal.  Ademais, o autor ressalta que professores criativos utili-
zam diferentes combinações de métodos educacionais. Tal 
pensamento também pode ser aplicado a escolas que ado-
tam diferentes vertentes pedagógicas, com combinações 
de abordagens e de atividades de diferentes teorias peda-
gógicas, a fim de proporcionar um ensino mais completo 
em diferentes áreas de conhecimento.

Conforme Kowaltowski (2011), cada teoria possui suas van-
tagens, suas desvantagens e suas necessidades para sua 
aplicabilidade, dentre essas, um espaço físico apropriado. 
Desse modo, as decisões acerca da forma de ensino adota-
da acarretarão diretamente no programa de necessidades 
da escola e, consequentemente, na forma de organização 
do espaço.

Uma das teorias pedagógicas que possui estrita relação 
com o espaço inserido é o método Montessori, segundo 
Röhrs (2010).

Baseada em suas experiências pessoais e profissionais, Ma-
ria Montessori iniciou uma proposta pedagógica cuja base 
é a liberdade de expressão, a qual permite que as crianças 
revelem suas qualidades e necessidades. Assim, Montessori 
buscou no espaço escolar uma composição com elemen-
tos, como mobiliários e objetos, que fossem pensados e di-
mensionados para as crianças, como explica em Montessori

(1965). Nesse âmbito, segundo Habowski, Conte, Marchese 
(2018) forma-se um espaço que incentiva um autodesenvol-
vimento infantil.

Quando falamos de “ambiente”, referimo-nos ao con-
junto total daquelas coisas que a criança pode escolher 
livremente e manusear à saciedade, de acordo com suas 
tendências e impulsos de atividade. A mestra nada mais 
deverá fazer que ajudá-la, no início, a orientar-se entre 
tantas coisas diversas e compenetrar-se do seu uso es-
pecífico; deverá iniciá-la à vida ordenada e ativa no seu 
próprio ambiente, deixando-a, em seguida, livre na esco-
lha e execução do trabalho. (...) Assim, decorre uma vida 
social admirável e cheia de enérgica atividade, em meio 
a uma reconfortante alegria; as crianças resolvem por si 
mesmas os problemas da “vida social” que a atividade 
individual livre e pluriforme suscita a cada passo. Uma 
força educativa difunde-se por todo este ambiente, e dele 
participam todas as pessoas, crianças e mestras. 

_____ (MONTESSORI,1965, p.59)

Partindo da análise da pedagogia experimental, ao longo 
de seu trabalho em escolas, Montessori (1965), buscou no-
vos métodos pedagógicos que ajudassem a criança a alcan-
çar um caminho de independência. Entretanto, apesar da 
estranheza que essa afirmação pode gerar, essa liberdade 
está relacionada com a capacidade de aprendizado e de 
desenvoltura. Uma educação pautada em uma maior liber-
dade no ensino e em um ambiente mais favorável às desco-
bertas pessoais e sociais na infância, tornando o professor 
um guia para esse aprendizado em que a criança passa a ser 
a protagonista.



( 41 )

Quando falamos da “liberdade” da criança pequena, não 
nos referimos aos atos externos desordenados que as 
crianças, abandonadas a si mesmas, realizariam como 
evasão de uma atividade qualquer, mas damos a esta pa-
lavra “liberdade” um sentido profundo: trata-se de “liber-
tar” a criança de obstáculos que impedem o desenvolvi-
mento normal de sua vida. 

_____ (MONTESSORI,1965, p. 57-58)

Assim, Montessori (1965) além de defender a utilização de 
mobiliários mais livres e acessíveis às crianças (Figura 02), 
também incorpora em suas teorias variados estímulos aos 
sentidos no processo de ensino. Estimulando, a partir des-
sa perspectiva, diferenciações entre diversas texturas, sons, 
cheiros e incitando, a partir dessas experiências, a sensibi-
lidade. Dessa maneira, o método busca ensinar os conheci-
mentos comumente passados nas escolas de maneira dife-
rente, incentivando a criança às suas próprias descobertas.

Outro grande destaque da colaboração de Montessori foi 
em relação ao material didático desenvolvido (Figura 03) 
especialmente para auxiliar o processo de ensino. Segun-
do Kowaltowski (2011), esses materiais são voltados desde 
exercícios para a vida cotidiana, quanto para a linguagem, 
matemática, ciências e aprendizados sensoriais. Em rela-
ção a esse último ponto, a coordenação motora e o conhe-
cimento tátil são desenvolvidos e incentivados pela explo-
ração dos diferentes objetos e texturas pelas mãos e pés.

_Figura 02: Escola Montessoriana. Fonte: Disponível em:< https://www.folhade-
londrina.com.br/cv-folha/clover-montessori-uma-escola-que-respeita-a-infancia-
-2969644e.html>. Acesso em: 12 set. 2020.
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Assim, Montessori (1965) além de 
defender a utilização de mobiliários 
mais livres e acessíveis às crianças 
(Figura 02), também incorpora em 
suas teorias variados estímulos aos 
sentidos no processo de ensino. Esti-
mulando, a partir dessa perspectiva, 
diferenciações entre diversas textu-
ras, sons, cheiros e incitando, a partir 
dessas experiências, a sensibilidade. 
Dessa maneira, o método busca en-
sinar os conhecimentos comumen-
te passados nas escolas de maneira 
diferente, incentivando a criança às 
suas próprias descobertas.

Outro grande destaque da colabora-
ção de Montessori foi em relação ao 
material didático desenvolvido (Figu-
ra 03) especialmente para auxiliar o 
processo de ensino. Segundo Kowal-
towski (2011), esses materiais são 
voltados desde exercícios para a vida 
cotidiana, quanto para a linguagem, 
matemática, ciências e aprendizados 
sensoriais. Em relação a esse último 
ponto, a coordenação motora e o co-
nhecimento tátil são desenvolvidos 
e incentivados pela exploração dos 
diferentes objetos e texturas pelas 
mãos e pés.

Nesse cenário, ressalta-se também a 
abordagem da estimulação precoce, 
ou Atenção Precoce, cujo objetivo, 
segundo GAT (2000), está relacionado 
com o desenvolvimento de crianças 
que apresentam, ou possuem o ris-
co de apresentar, empecilhos em seu 
desenvolvimento, de maneira a for-
necer, no âmbito preventivo, as con-
dições necessárias para a promoção e 
a intensificação da desenvolução e da 
autonomia pessoal.

Sob esse viés, o documento Diretri-
zes Educacionais sobre Estimulação 
Precoce: o portador de necessidades 
educativas especiais, publicado pela 
Secretaria de Educação Especial em 
1995, ressalta que o termo “precoce” 
pode ocasionar questionamentos

quanto ao significado étimo da pa-
lavra, entretanto, como é explicado 
nesse documento, o termo está rela-
cionado com o propósito intrínseco 
da abordagem, ou seja, com a inten-
ção preventiva. Ademais, salienta-se 
a definição apresentada:

Assim, para melhor esclare-
cimento, o conceito da “esti-
mulação precoce” adotado é: 
“Conjunto dinâmico de ativi-
dades e de recursos humanos e 
ambientais incentivadores que 
são destinados a proporcionar 
à criança, nos seus primeiros 
anos de vida, experiências sig-
nificativas para alcançar pleno 
desenvolvimento no seu pro-
cesso evolutivo”.
_____ (MEC, SEESP, 1995, p.11)

Ao mencionar “experiências signi-
ficativas”, o documento se refere às 
experiências que colaboram para a 
evolução do desenvolvimento impul-
sionadas pelo ambiente onde ocor-
rem, evidenciando a importância de 
um meio adequado e que proporcio-
ne favorecedores para esse progres-
so.

capítulo 02 referencial teórico

_Figura 03: Material didático Montessoriano.. 
Fonte:KOWALTOWSKI, 2011, p.27
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Esse documento, a fim de fomentar diretrizes e definições 
acerca da Estimulação Precoce, também cita as modali-
dades desse programa, as quais podem ser ou unifocal ou 
multifocal. A primeira é voltada para um conjunto central 
de atividades estimuladoras, enquanto a segunda, a mul-
tifocal, é uma concordância de atividades e interligações 
entre diferentes áreas, tais como assistência multifamiliar, 
alimentação e educação, ou seja, a intervenção conjunta, 
em diversos âmbitos, que busquem a melhor relação de 
estímulos ao desenvolvimento infantil. Diante do exposto, 
a modalidade unifocal é comprovadamente mais eficaz em 
casos de crianças portadoras de deficiências, segundo as 
Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Precoce (1995), 
sendo mais propício para a situação das creches e pré-esco-
las brasileiras e evidenciando a necessidade de uma ampla 
relação com a comunidade na qual está inserido o progra-
ma de Estimulação Precoce, no caso em estudo, com a es-
cola que receberá esse programa.

Quanto às atividades propostas, ressalta-se que as temá-
ticas vão acompanhando o desenvolver e crescimento 
das crianças, iniciando com exercícios mais simplórios e 
comuns que vão desdobrando em maiores graus de difi-
culdade, sempre dependendo do acompanhamento da 
desenvoltura da criança. Nessa perspectiva, dividem-se as 
atividades em várias áreas, são elas, de acordo com o docu-
mento em questão: área física, motora, cognitiva, sensório-
-perceptiva, área da linguagem e a área sócio afetiva, como 
exemplo dessas atividades, destaca-se:

1) na área física: dormir, alimentar, controlar os esfíncte-
res uretral e anal... 
2) na área motora: arrastar, engatinhar, pegar... 
3) na área cognitiva: identificar objetos, pessoas que lhe 
são familiares...
4) na área sensório-perceptiva: perceber a diferença entre 
o quente e o frio, o doce e o salgado... 
5) na área da linguagem: nomear partes do corpo, dizer o 
próprio nome... 
6) na área sócio afetiva: chorar no desconforto, sorrir es-
pontaneamente, jogar beijos... (MEC, SEESP, 1995, p.25)

_____ (MEC, SEESP, 1995, p.25)

Quanto às considerações relacionadas ao ambiente físico, 
o documento cita a importância da adequação do espaço à 
proposta, seja com materiais estimulantes, seja com espa-
ços atrativos que permitam a efetiva realização das estraté-
gias de incentivo ao desenvolvimento e ao aprendizado das 
crianças.

Em síntese, a Estimulação Precoce (Figura 04) busca inten-
sificar os estímulos para o desenvolvimento infantil. Dessa 
forma, tal desenvolvimento, por ter estrita relação com o 
ambiente em que a criança está inserida, e, consequente-
mente, ser impulsionado por tal espaço, pode ser pensando 
a favor dessa abordagem, fornecendo, também estímulos e 
características que incitem o imaginário, o físico e o motor 
das crianças.
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Ao se falar de qualidade na educação infantil, diversas e 
distintas dimensões precisam ser contempladas. A gestão, 
a formação de professores, a interação família-escola e a 
rotina da instituição são apenas algumas das dimensões 
a serem observadas. Vale considerar que não há uma di-
mensão mais importante ou mais completa do que outra. 
Elas se complementam. (...). Assim como as demais, a or-
ganização do espaço é uma das dimensões fundamentais 
para o desenvolvimento integral da criança. Um espaço 
adequadamente organizada ajuda no desenvolvimento 
das potencialidades das crianças à medida que contribui 
para o desenvolvimento de novas habilidades, sejam elas 
motoras, cognitivas ou afetivas.

 _____ (MOURA, 2009, p.142)

Sob esse viés, Moura também destaca a relação de um espa-
ço apropriado com o desenvolvimento infantil, fomentando 
a capacidade desse espaço de impulsionar as possíveis ha-
bilidades e potencialidades das crianças.  Nesse contexto, 
o ambiente escolar, por ser um dos espaços nos quais as 
crianças passam grande parte do tempo da infância, sobre-
tudo os alunos de estudo integral, possui extrema relevân-
cia no desenvolvimento infantil. Por conseguinte, segundo 
essa autora, os espaços onde são realizados a educação in-
fantil devem ser pensados para as crianças, de maneira que 
estimulem o aprendizado e o desenvolvimento em todos os 
âmbitos humanos.

Nesse âmbito, ambas vertentes educacionais, a metodolo-
gia Montessoriana e a abordagem de Estimulação Precoce, 
visam um incentivo ao desenvolvimento infantil, sendo 
possíveis de serem relacionadas, na busca por um ambien-
te escolar estruturalmente voltado a possibilitar uma maior 
evolução no aprendizado e no crescimento interpessoal e 
social das crianças. O que suscita uma busca pelas princi-
pais características que os ambientes escolares podem pos-
suir para impulsionar tais vertentes de ensino.

[ 2.4 A Educação Infantil
 e o Ambiente Arquitetônico ]

A educação, como define Kowaltowski (2011), é um proces-
so de transmissão de valores e de associação de conheci-
mentos de uma sociedade, constituindo, além dos saberes 
formais, uma vertente relacionada ao convívio em socieda-
de, ao desenvolvimento e à adaptação, isto é, possui um 
grande vínculo e importância nas questões relacionadas à 
formação social humana.

Dessa forma, o processo educativo, sobretudo o infantil, é 
condicionado por diferentes aspectos que atuam em con-
junto e que se complementam, sendo necessário uma con-
sonância para uma educação de qualidade, como explica 
Moura:

_Figura 04:  Criança brincando em ambiente escuro com objeto lumino-
so.Fonte:BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016., p.89
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Nessa linha de reflexão, Tiriba (2008) defende que as crian-
ças devem se sentir cuidadas no espaço escolar, o que im-
plica em suprir o conjunto de necessidades e de desejos 
que as façam se sentirem bem naquele local, que as façam 
desejar voltar. Entretanto, a autora aponta os desafios que 
comprometem as escolas brasileiras em oferecer espaços 
de qualidade para seus alunos. 

Dentre as conjunturas analisadas por Tiriba (2008), destaca-
-se a ausência de áreas livres, gerando maior aprisionamen-
to em ambientes fechados e pouco convívio com elementos 
naturais; a disposição das salas de aula, que acompanham, 
geralmente, um ideal de maior controle sob os alunos; e a 
insalubridade dos ambientes.

Ainda no que tange o espaço escolar e pré-escolar, é des-
tacado, no RCNEI (1998), a importância da versatilidade 
dos espaços na escola, permitindo diversas modificações 
das crianças e dos professores em conformidade com as 
atividades idealizadas. Além disso, os mobiliários também 
devem seguir essa linha versátil e estarem adaptados às di-
mensões das crianças, partindo da premissa que o usufruto 
desses mobiliários e demais elementos compreende um fa-
cilitador para as noções de usufruto e de cuidado.

A respeito dos materiais, é ressaltado a sua relevância no 
processo educativo, funcionando como instrumentos da 
construção de aprendizado e de conhecimentos, ao serem 
explorados por suas propriedades e funções pelos peque-
nos. Seu acesso facilitado, permite um uso autônomo e 
amplia as descobertas e os entendimentos de critérios de 
organização.

Entretanto, é imprescindível a atenção a ser dada à segu-
rança dos espaços dispostos nas escolas, bem como aos 
materiais expostos às crianças. Segundo o RCNEI (1998), os 
parâmetros de qualidade, durabilidade, resistência são as-
pectos fundamentais a serem observados nos materiais es-
colhidos. Ademais, devem ser dispostas proteções adequa-
das em circunstâncias nas quais existam a possibilidade de 
perigo, como esquadrias e acessos externos.

Dessa forma, é essencial que os projetos arquitetônicos e 
a organização dos ambientes escolares atuem em conjunto 
com as propostas pedagógicas e com equipes de análises 
interdisciplinares, como é ressaltado no documento Pa-
râmetros Nacionais de infraestrutura para instituições de 
Educação Infantil (2005), a fim de captar e satisfazer as ne-
cessidades das crianças para um ambiente oportuno, segu-
ro, confortável e estimulante.

[ 2.5 A Psicologia Ambiental nos Espaços Escolares ]

A compreensão e a análise do ambiente escolar a respeito 
de sua qualidade e de suas condições vêm se modificando 
em detrimento às questões sociais ocorridas ao longo dos 
anos. Cruz (2015) enfatiza os aperfeiçoamentos pedagógi-
cos e a determinação de políticas regulamentadoras, por 
exemplo as de inclusão escolar, como algumas dessas mu-
danças que influenciam os estabelecimentos de ensino a se 
adaptarem às novas necessidades emergentes.
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 as interações sociais, o desenvolvimento pessoal e a evolu-
ção das potencialidades das crianças. 

(...) bebês e crianças pequenas respondem mais pronta-
mente a referenciais físicos do ambiente – texturas, cores, 
vibrações, formas, barreiras, sons, vozes, presença de 
marcos físicos, etc. – para se orientarem no espaço, para 
compreenderem o que é socialmente apropriado em di-
ferentes espaços e para determinarem que lugares são 
seguros ou não. O desenvolvimento de bebês e crianças 
pequenas é otimizado quando todo o espaço físico – for-
ma e volume da sala, chão, teto, paredes e superfícies ho-
rizontais e verticais – é planejado para dar suporte às suas 
necessidades desenvolvimentais e às suas atividades(...). 

 _____ (CAMPOS-DE-CARVALHO; SOUZA ,2008, p.27)

Nesse âmbito, é destacado pelas autoras a importância da 
consideração de espaços que respeitem a individualidade 
e as descobertas pessoais das crianças. Esses espaços co-
mumente não são disponibilizados nos ambientes escola-
res, pois geralmente os ambientes são planejados para os 
grupos e turmas. Porém, segundo Campos-de-Carvalho; 
Souza (2008), a oportunidade para as escolhas pessoais, as 
quais podem ocorrer nesse tipo de espaço mais privativo, 
favorecerem e fortalecem o desenvolvimento da identidade 
pessoal de cada aluno.

Ainda em relação à qualidade dos ambientes escolares, é 
ressaltada a complexidade em determinar critérios qualita-
tivos que assegurem boas condições segundo a Psicologia 
Ambiental, pois dependem do contexto inserido.

Sob esse viés, Campos-de-Carvalho; Souza (2008) definem 
Psicologia Ambiental como “relação bidirecional entre pes-
soa e ambiente, priorizando aspectos físicos amplos do 
ambiente”, os quais, juntamente aos demais elementos hu-
manos e físicos de uma situação, determinam o comporta-
mento humano. Arranjos espaciais, sons, conforto térmico 
são exemplos desses aspectos.

Souza (2018) explica que, apesar da Psicologia Ambiental 
pertencer à área científica da Psicologia, ela pode ser com-
preendida como multidisciplinar, devido às contribuições e 
relações com outras áreas de conhecimento, como a Arqui-
tetura.

Em relação ao âmbito escolar, a importância da Psicologia 
Ambiental se fundamenta em relação ao comportamento 
e às sensações das crianças e demais pessoas nas escolas. 
Consequentemente, o arranjo espacial também influi dire-
tamente no aprendizado e desenvolvimento infantil. Entre-
tanto, como explicam Campos-de-Carvalho; Souza (2008), 
esse fato ainda é pouco analisado por educadores e gesto-
res, o que implica em uma inferior qualidade dos ambientes 
escolares.

A grande contribuição da Psicologia Ambiental para o de-
senvolvimento e educação infantil é a evidência de que 
os aspectos físicos ambientais influenciam o modo como 
as pessoas, crianças e adultos, sentem, pensam e se com-
portam em um determinado contexto ambiental. 

_____ (CAMPOS-DE-CARVALHO; SOUZA ,2008, p.27)

Nessa perspectiva, as autoras ressaltam que a qualidade 
dos ambientes escolares está estritamente vinculada à es-
truturação espacial dos estabelecimentos de ensino, pois 
essa organização pode favorecer ou prejudicar as 
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Entretanto, baseadas nos estudos 
que realizaram, Campos-de-Carva-
lho; Souza (2008) definem paradig-
mas a serem alcançados que guiam a 
instituições de ensino acerca desses 
aspectos, os quais são: promoção de 
identidade pessoal, ligado à apropria-
ção do espaço e às habilidades pes-
soais; incentivo à competência e au-
tonomia, relacionado ao domínio do 
ambiente sem o constante auxílio de 
um adulto; oportunidades para cres-
cimento, referente à exploração de 
ambientes diversos e estimulantes; 
oportunidade para contato social, 
que diz a respeito da interação social 
estimulada nos ambientes.

No que tange a respeito da autonomia 
do aluno, à exploração do ambiente 
pela criança, é possível identificar se-
melhanças entre esses paradigmas, 
relacionados à Psicologia Ambiental 
em escolas, e às propostas de Peda-
gogia Montessoriana e Abordagem 
Estimulação Precoce. Percebe-se 
uma clara conexão entre os diferentes 
campos de conhecimento, os quais 
visam, em sua essência, melhores 
condições desenvolvimento infantil.

A apropriação do espaço também 
está relacionada com as questões da 
Psicologia Ambiental. Segundo Souza 
(2018), tal processo se trata do

desenvolvimento de apego emocio-
nal e de pertencimento do indivíduo, 
criando a necessidade de proteção e 
cuidado para com o lugar em ques-
tão. 

É por meio desse processo que 
o ser humano se projeta no es-
paço, transformando-o em lu-
gar, como um prolongamento 
de si. 

_____ (SOUZA, 2018, p. 50)

Dessa forma, se a relação desenvol-
vida perante o espaço, atender as 
necessidades do indivíduo e permitir 
conexões positivas, essa pode gerar 
a apropriação, tornando-se um local 
memorável. Tal fato se torna mais evi-
dente com os equipamentos de edu-
cação, como explica Souza (2018), 
sobretudo devido ao longo período 
de tempo que se passa nesses esta-
belecimentos.

[2.6 Arquitetura Sensorial: os es-
tímulos e a arquitetura.]

Ao se falar da Psicologia Ambiental 
e das relações da pessoa com o am-
biente e nas consequentes sensa-
ções, trata-se da percepção humana 
perante a compreensão do espaço. 
Gamboias (2013) explica que a per-
cepção é influenciada por diversos

fatores, tais como cultura, emoções, 
experiências prévias do indivíduo e 
pelo conjunto de estímulos do am-
biente.

Esses estímulos são entendidos como 
informações sensoriais, as quais são 
captadas pelos sentidos e posterior-
mente interpretadas pela mente. 
Em relação aos sentidos, Gamboias 
(2013) defende que a arquitetura não 
só pode influenciar todos eles: tato, 
audição, olfato, paladar e visão, como 
é capaz de promover uma rica experi-
ência com a estimulação desses sen-
tidos.

É nesse pensamento que a Arquitetu-
ra Sensorial se baseia: na estimulação 
dos sentidos. Pallasmaa (2011) defen-
de que uma experiência comovente 
com a arquitetura é uma experiência 
que envolve os múltiplos sentidos. 
Além disso, a memória, segundo 
Pallasmaa (2011) é oriunda dessa ex-
periencia a partir de um espaço ou 
lugar. Quanto à memória, Gamboias 
(2013) ressalta a importância de os 
arquitetos trabalharem as soluções e 
as sensações de experiências do pas-
sado para a concepção de melhores 
resoluções para as questões atuais.
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Aprofundando a temática dos sentidos, Gamboias (2013) 
faz uma ampla relação de cada um dos sentidos com a ar-
quitetura.  O tato, segundo esse autor, a partir da percepção 
das texturas, é o sentido que materializa a visão, permitindo 
uma informação tridimensional. Embora não emita sons, a 
arquitetura encontra sua maneira de se expressar na audi-
ção, a partir dos ruídos que são gerados da relação do con-
texto.

o edifício acaba por falar à sua maneira, através do vento 
nos vidros da janela, do ranger do soalho e do eco que 
traz de volta a nossa mensagem. A audição introduz uma 
nova dimensão no espaço, facultada pelo aparelho audi-
tivo. 

_____ (GAMBOIAS, 2011, p. 23)

Ao se trabalhar a acústica dos ambientes, Gamboias (2013) 
defende que é possível criar o ambiente desejado e possibi-
litar sua melhor compreensão.

Quanto ao olfato e o paladar, esse autor ressalta a peculia-
ridade e a pessoalidade desses sentidos. Ambos possuem 
estrita relação com a memória e permitem associação de 
momentos já vividos ou novos momentos que serão guar-
dados na memória. Assim, a arquitetura possui esse incrível 
poder de reviver memórias ou criar novas a partir do am-
biente construído.

O olfato explora o caráter mais pessoal que um edifício 
pode ter pela forte ligação que tem com a memória e 
pela familiaridade que nele podemos encontrar, desde 
o cheiro intenso do verniz das madeiras e a frescura das 
pedras até ao reconfortante cheiro da casa da nossa in-
fância. Está estreitamente relacionado com a memória: 
Os odores sentidos apenas uma vez são imediatamente 
associados ao momento em que foram percepcionados, 
quando cheirados pela segunda vez. (...) O paladar está 
estritamente ligado ao olfato devido ao facto das partícu-
las que cheiramos entrarem pelo nariz e passarem pela 
nossa boca estimulando o paladar. 

_____ (GAMBOIAS, 2011, p 31-33)

Já a visão, Gamboias (2013) destaca sua predominância em 
detrimento aos demais sentidos, sendo o principal sentido 
a nos impressionar com a percepção das cores e luzes. As 
luzes, como explicam Dias; Anjos (2017) além de comunicar, 
permitem sentir a arquitetura criando por meio das dife-
rentes relações e contextos proporcionados até mesmo ao 
longo do dia.

No interior de um edifício, se bem empregada, a luz na-
tural pode melhorar profundamente a obtenção de qua-
lidade e quantidade, diminuindo consideravelmente os 
índices térmicos, evitando problemas como ofuscamento 
e contraste. Dispõe ainda de diferentes efeitos estimulan-
tes e variações de cores ao longo do dia, proporcionando 
múltiplas percepções dos espaços. A luz como agente na-
tural propicia o bem-estar dos usuários, além de melhor 
qualidade de vida para os mesmos.

 _____ (DIAS; ANJOS, 2017, p. 10)
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Nessa perspectiva, Pallasmaa (2011) defende ainda que 
a arquitetura, em suma, envolve diversos segmentos da 
percepção sensorial, além dos cinco sentidos conhecidos 
e mencionados, bem como a interrelação entre eles. Des-
sa forma, uma significação é desenvolvida à arquitetura, 
a qual colaborará para reforçar uma identidade pessoal e 
consciência de mundo a partir das memórias e compreen-
didas nos espaços.

Diante do exposto, a Arquitetura Sensorial reforça o projeto 
arquitetônico para a percepção dos sentidos. Ao se tratar de 
um centro de ensino para crianças pequenas, inclusive as 
que possuem deficiência intelectual, trabalhar os sentidos 
e sensações das crianças através de estímulos presentes na 
arquitetura, permite que o espaço atue não como coadju-
vante, mas como colaborador das atividades desenvolvidas 
e do desenvolvimento infantil.

[ 2.7 Diretrizes de projeto para a Educação Infantil ]

Em busca das diretrizes que possam guiar o processo de 
projeto arquitetônico para o ambiente escolar, pensado 
para a Educação Infantil, foi analisado o documento Parâ-
metros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Edu-
cação Infantil, Brasil (2006) e o documento Diretrizes de es-
timulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor (2016), juntamente às 
propostas da pedagogia Montessoriana.

Nessa perspectiva, dentre os aspectos que envolvem o 
ambiente escolar, a interrelação entre as diferentes áreas 
profissionais, tais como Nutrição, Pedagogia, Psicologia, 
dentre outras áreas, como Educação Física e Educação Mu-
sical, é um aspecto bastante marcante para o bem estar dos 
pequenos. Assim, as metodologias pedagógicas de ensino,

ao serem adotadas, são associadas às intenções das áreas 
profissionais mencionadas acima, buscando desenvolver 
um currículo escolar em prol do objetivo final que é um en-
sino de qualidade para a vida.

Dessa forma, o projeto arquitetônico também colabora for-
temente para essa associação, permitindo espaços apro-
priados para sua efetiva realização. Para isso, os espaços de-
vem ser pensados embasados nessa associação e também 
devem considerar a escala e as necessidades das crianças, 
como explica Matos (2015).

Para pensar na organização do espaço na educação infan-
til é essencial pensar nas crianças e em como aprendem 
e como o utilizam. Assim para a definição, planejamen-
to e organização desse espaço, em busca da qualidade, 
a criança é imprescindível não só por ser o foco da ação 
do professor, mas também pelo fato dessa organização 
relacionar-se diretamente com a sua aprendizagem e de-
senvolvimento. 

_____ (MATOS, 2015, p. 11047)

Assim, como descreve Matos (2015), é essencial pensar na 
criança como a principal referência para a composição des-
se espaço. Para tal, algumas condições são fundamentais 
para se chegar ao projeto de um ambiente escolar de quali-
dade para todos os seus usuários.

Nessa perspectiva, o Parâmetros Básicos de Infraestrutura 
para Instituições de Educação Infantil, de 2006, traz diver-
sas diretrizes quanto às soluções e às decisões projetuais, 
as quais serão discutidas a seguir.
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Inicialmente, segundo o documento, é fundamental pensar 
na qualidade ambiental da edificação, como explica no tre-
cho:

É importante que já na etapa de programação sejam de-
finidas e incorporadas metas para se alcançar uma “qua-
lidade ambiental” do futuro edifício. Dentre essas metas 
estão incluídos fatores como saúde e qualidade do ar 
interior, conforto térmico, conforto visual, conforto acús-
tico, segurança, proteção ao meio ambiente, eficiência 
energética, eficiência dos recursos hídricos, utilização de 
materiais construtivos não poluentes e característicos da 
região, além da consideração do edifício como uma fer-
ramenta de desenvolvimento das múltiplas dimensões 
humanas. 

_____ (BRASIL, 2006, p.17)

Dentre os eixos abordados, destaca-se as recomendações 
quanto conforto ambiental, de forma que a arquitetura seja 
configurada em correspondência ao clima local, visando 
ambientes que aproveitem a ventilação predominante e a 
insolação na edificação, de forma a garantir salubridade e 
bem estar, principalmente nos ambientes de maior perma-
nência, como as salas de atividades.

Além disso, é essencial, segundo o documento, a harmoni-
zação e a convergência entre a iluminação natural e a ilumi-
nação artificial para um efetivo conforto visual, permitindo 
o realce das cores e texturas, facilitando a realização das ati-
vidades educacionais e a interpretação do ambiente como 
um todo. No caso do Centro de Educação Infantil, esse as-
pecto merece ainda maior evidência, visto que o estímulo 
visual é bastante importante para a abordagem de Atenção 
Precoce.

_Figura 05:  Exemplo do aproveitando ventilação e iluminação na-
tural em sala de aula por meio de elementos vasados. Fonte: Ela-
borado pela autora.
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É importante salientar também que, ao se incorporar as 
condições naturais locais ao edifício escolar, esse se torna 
também um aliado ao processo pedagógico na questão da 
consciência ecológica, permitindo uma melhor associação 
e melhor conhecimento da natureza local, como árvores e 
vegetações presentes na escola. Esse aspecto também co-
labora para a fortificação da valorização das características 
regionais do contexto no qual a escola está inserida, crian-
do, desde cedo, uma apropriação espaço-cultural da região.

Quanto às condições estéticas, o Parâmetros Básicos de In-
fraestrutura para Instituições de Educação Infantil traz sua 
relação com as sensações que essas escolhas podem oca-
sionar, devendo serem voltadas para a instigação do ima-
ginário, das descobertas e do bem estar em se vivenciar os 
ambientes. Texturas, composições de formas, cores, pro-
porções, todas essas características colaboram para uma 
percepção e assimilação agradável, ou não, do ambiente 
escolar.

Aprofundando a temática das cores, é interessante desta-
car o documento  Recomendações para uso de cores no 
ambiente escolar (2000), divulgado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE, o qual destaca que a 
escolha das cores está relacionada com vários fatores como 
proporções, finalidade, forma e da iluminação disponível 
ou que será disposta no local.

As cores intensas devem ser usadas com cautela, segundo 
FNE (2000), em ambientes de baixa permanência devido ao 
impacto visual que geram. Branco, preto e marrom também 
devem ser evitados em grandes áreas, por em muitos casos, 
causarem respectivamente ofuscamento, depressão e so-
nolência. Para os ambientes de maior permanência, é indi-
cado a utilização de cores como amarelo, cinza, azul, bege, 

todas em tons pastel, por serem mais suaves e agradáveis 
à visão.

No que se refere à organização espacial, o documento Parâ-
metros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Edu-
cação Infantil indica a importância de uma visualização e 
setorização clara e de fácil compreensão da Planta Baixa de 
uma Instituição de Educação Infantil, buscando favorecer 
as integrações sociais e entre as pessoas e o espaço. Dessa 
forma, a organização também tem poder de reforçar as in-
tenções visadas pelas propostas pedagógicas. 

Ainda nesse âmbito organizacional, o documento apresen-
ta alguns pontos que merecem notoriedade, são eles: a de-
finição de “ambiente congregador”, as áreas de extensão 
das salas de aula, o paisagismo estruturador e os espaços 
reservados. Um “ambiente congregador”, como é explica-
do, funciona como “o coração” da escola, um local com fácil 
visibilidade das salas que promova encontros e atividades 
em conjunto. Tal definição pode ser aplicada na criação de 
pátios internos estruturadores, que promovam esses obje-
tivos.
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_Figura 06:  Exemplo de configuração de Planta Baixa baseada no 
conceito de “ambiente congregador”. Fonte: Elaborado pela autora.
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Em relação às áreas de extensão das salas de aula, é refor-
çada a importância da associação entre ambientes internos 
e externos, que promovam uma maior interação de ativida-
des nos dois locais, ampliando as possibilidades de experi-
ências e de apropriação. 

Quanto ao paisagismo, é indicado utilizar seus elementos, 
como os diferentes tipos de forrações e vegetações com di-
ferentes alturas e tipologias, de forma que se impulsione 
a compreensão do local, as descobertas quanto às cores, 
texturas, além da possibilidade de esses funcionarem como 
estruturadores dos ambientes, indicando caminhos e limi-
tes. Dessa maneira, o paisagismo e as áreas externas podem 
atuar como colaboradores da promoção do conhecimento 
no espaço.

É explicado também, no documento, a necessidade da 
disponibilização de espaços que permitam um certo isola-
mento, permitindo uma maior concentração nas descober-
tas pessoais, funcionando como refúgios. Nesse aspecto, é 
possível entender refúgios como espaços lúdicos, com cer-
ta privacidade para a realização de leituras ou brincadeiras, 
mas que permitam a visualização dos adultos responsáveis.

_Figura 07:  Estímulos por meio do paisagismo. Fonte: Elaborado pela 
autora.
_Figura 08: Refúgios para descobertas individuais. Fonte: Elaborado 
pela autora.
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_Figura 09:Refúgios arquitetônicos. Fon-
te: Disponível em: < https://www.archdaily.
com/898537/2018-riba-stirling-prize-shortlis-
t-announced-for-uks-best-new-building?ad_
medium=gallery>. Acesso em: 16 set. 2020.
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Ademais, também é ressaltado a im-
portância de pensar na segurança 
de todos esses espaços destinados 
às crianças. Terminações de elemen-
tos com bordas boleadas, degraus 
pequenos, corredores largos, pisos 
antiderrapantes, nas áreas escorre-
gadias, são algumas recomendações 
de segurança. Assim, o ambiente es-
colar, com projeto apropriado, pode 
funcionar como agregador ao conhe-
cimento, visando sempre a segurança 
e proteção das crianças, sem neces-
sariamente impor limites ao desen-
volvimento e às descobertas.

_2.7.1 Ambientes Internos

A configuração interior, continuando 
a análise do documento Parâmetros 
Básicos de Infraestrutura para Insti-
tuições de Educação Infantil, deve ser 
uma associação entre as condições 
e necessidades do desenvolvimento 
infantil e as intenções pedagógicas. A 
partir dessa definição, as escolhas da 
ambientação serão determinadas se-
guindo as tarefas e interações a serem 
objetivadas em cada espaço.

No Centro de Educação Infantil, as 
metodologias escolhidas, Montes-
soriana e Estimulação Precoce, pos-
suem ampla relação com o espaço 
inserido. Diante desse fato, algumas

diretrizes específicas podem ser to-
madas a fim de compor ambientes 
escolares que busquem a concordân-
cia entre ambas abordagens. 

Acerca do método Montessori, des-
taca-se o princípio dos mobiliários 
permitirem liberdade à criança, sen-
do dimensionados e dispostos para 
que estejam ao alcance e permitam a 
utilização das crianças, como descre-
ve Montessori (1965). Tais escolhas 
projetuais já iniciam um processo de 
estimulação, já que possibilitam des-
cobertas e o autodesenvolvimento.

Na escola em geral e na sala 
de aula, em particular, o ma-
terial há de ser bem adaptado 
às crianças e planejado, pois 
a forma como os materiais es-
tão organizados influenciam 
os processos de ensino e de 
aprendizagem podendo ou 
não auxiliar na construção da 
autonomia, da segurança emo-
cional e do equilíbrio do aluno. 
_____ (MATOS, 2015, P. 11047)

Esse conceito montessoriano é re-
forçado no Parâmetros Básicos de 
Infraestrutura para Instituições de 
Educação Infantil, o qual expõe esse 
direcionamento para a escolha ou 
para a criação de elementos escolares 
que possuam interatividade e condi-
ções de serem manuseados pelos 
pequenos, seguindo condições apro-
priadas de segurança, durabilidade e 
manutenção.

Esse conceito montessoriano é re-
forçado no Parâmetros Básicos de 
Infraestrutura para Instituições de 
Educação Infantil, o qual expõe esse 
direcionamento para a escolha ou 
para a criação de elementos escolares 
que possuam interatividade e condi-
ções de serem manuseados pelos 
pequenos, seguindo condições apro-
priadas de segurança, durabilidade e 
manutenção.

Estantes acessíveis, com di-
versidade de materiais educa-
tivos disponíveis, bem como 
cadeiras e mesas leves que 
possibilitem o deslocamento 
pela própria criança, tornam o 
ambiente mais interativo e co-
erente à ideia de construção do 
conhecimento a partir da ação 
e da intervenção no meio. 

_____ (BRASIL, 2006, p.28)
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Ainda em análise a esse documento, é indicado que as ja-
nelas e aberturas da edificação estejam, sempre que pos-
sível, ao alcance da visualização das crianças, permitindo a 
integração do espaço interno e externo, além de facilitar as 
noções de espacialidade.

Continuando a construção da relação do espaço de ensino 
com as propostas pedagógicas em questão, ressalta-se que, 
em relação à vertente de estimulação precoce, segundo as 
Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos 
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, são in-
centivadas relações sensoriais que objetivam o discerni-
mento de estímulos auditivos, visuais, olfativos e táteis. 
Dessa forma, o guia sugere algumas atividades específicas 
para tais objetivos.

_Figura 10: Campo de visão ao exterior possibilitado por janelas na altu-
ra das crianças. Fonte: Elaborado pela autora. 

_Figura 11: Condições espaciais colaborando para o estímulo do movi-
mento de transferência de sentado para em pé.
Fonte:BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Dire-
trizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016., p.111
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Assim, algumas dessas atividades possuem grande poten-
cialidades para serem incorporadas durante a elaboração 
de projetos escolares, como a utilização de diferentes cores 
e texturas em mobiliários e objetos no alcance das crianças, 
a criação de mobiliários que permitam diferentes sons a 
partir da interação, a utilização de luzes de diferentes cores 
e intensidades.

Além disso, os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 
Instituições de Educação Infantil reforçam essas definições, 
esclarecendo que a utilização de características lúdicas, nos 
ambientes de ensino, permite a incitação das sensações e 
dos sensos de criatividade no público infantil, sobretudo 
nos alunos da Educação Infantil. 

Outro enfoque é dado aos materiais utilizados, os quais, 
além da segurança, da possibilidade de limpeza e da resis-
tência, devem permitir uma exploração de suas caracterís-
ticas sensoriais pelas das crianças, como a textura de sua 
superfície, suas cores e cheiros, instigando, dessa forma, 
ainda mais áreas de conhecimento.

_2.7.2 Salas de Recursos Multifuncionais 

Em relação ao atendimento educacional especializado-
-AEE, o Manual de Orientação: Programa de Implantação 
de Sala de Recursos Multifuncionais (2010) explica que esse 
atendimento deve ocorrer nas salas chamadas de Salas de 
Recursos Multifuncionais, as quais, além de condições de 
segurança e acessibilidade, devem abrigar e permitir supor-
te aos equipamentos e elementos fornecidos pelo Progra-
ma de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, 
instituído pelo MEC/SEESP.

Além disso, como explicado por Gomes (2010), são nas Sa-
las de Recursos Multifuncionais que os professores espe-
cializados irão propor situações de aprendizado que com-
plementem e potencializem o ensino realizado nas salas 
de aula comuns, no turno inverso, para as crianças com de-
ficiência. Para isso, é necessário que as salas forneçam as 
condições necessárias e que contenham os equipamentos 
a seguir descritos para que seja realizada essa metodologia 
de complementação. 

_Figura 12: Criança brincando em ambiente lúdico e com texturas diver-
sas. Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016., p.118
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_Quadro 03 :Especificação dos itens que compõem as Salas de Recur-
sos Multifuncionais. Fonte: BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Especial. Manual de Orientação: Programa de Implanta-
ção de Sala de Recursos Multifuncionais. 2010 Disponível em: < http://
portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=downlo-
ad&alias=9936-manual-orientacao-programa-implantacao-salas-re-
cursos-multifuncionais&Itemid=30192>. Acesso em: 02 out. 2020
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Em relação aos equipamentos listados acima, é importante 
destacar o Material Dourado, material didático desenvolvi-
do por Maria Montessori para permitir uma compreensão 
mais concreta e lúdica dos algoritmos e de questões da arit-
mética. 

O uso do material montessoriano permite a relação da 
proposta das Salas de Recursos Multifuncionais com a pe-
dagogia desenvolvida por Maria Montessori, ao buscar ele-
mentos e métodos lúdicos que colaborem para o ensino das 
crianças, de maneira lúdica e acessível.

Também é válido destacar os equipamentos eletrônicos que 
irão auxiliar o funcionamento das Salas de Recursos Multi-
funcionais, como a Impressora Braille e Computadores, os 
quais precisarão contar com espaço e disposição de fontes 
de energia seguras e planejadas para seu funcionamento 
.Os demais itens listados, sobretudo os acessórios didá-
ticos, possuem características visuais e táteis que permi-
tem trabalhar a metodologia e os ensinamentos passados 
pelos profissionais da educação por meio da estimulação 
dos sentidos e características marcantes, como é possível 
perceber no exemplo abaixo de Dominó tátil com diversas 
texturas e cores.

_Figura 13 :Material Dourado. Fonte: Disponível em: <https://vivomon-
tessori.com/materiali-montessori-per-lapprendimento-della-matema-
tica/>.Acesso em: 07 out. 2020.
_Figura 14 :Dominó Tátil. Fonte: Disponível em: < https://brinquedo-
seducativos.shop/produtos/domino-tatil-com-diferentes-texturas/>.
Acesso em: 07 out. 2020.
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_Figura 15 :Exemplo de Sala de Recursos Multifuncionais. Fonte: Dis-
ponível em: https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/noticia/4248/
educacao-passa-a-contar-com-mais-uma-sala-de-recursos-multifun-
cionais>.Acesso em: 07 out. 2020.

Em suma, é notório que a criação de espaços lúdicos, se-
guros e acessíveis que possibilitem diferentes formas de 
estimulação, juntamente a uma postura de profissionais 
preparados, têm a capacidade de colaborar para a aplica-
ção da abordagem de estimulação precoce. Assim, as deci-
sões projetuais nos ambientes escolares podem possuir um 
caráter de instigar o conhecimento, sobretudo em crianças 
que possuem alguma dificuldade, tornando-se “escolas 
asas”, como cita Rubem Alves, e levando, por meio da edu-
cação, melhores condições de desenvolvimento físico mo-
tor e social, e consequentemente, possibilitando uma me-
lhor qualidade de vida.

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros de-
saprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são pás-
saros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los 
para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos 
pássaros é o vôo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O 
que elas amam são pássaros em vôo. Existem para dar aos 
pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso elas não 
podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. 
O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.

_____ Rubem Alves
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03 referências projetuais

[3.1 Colégio Pies Descalzos ]

_3.1.1 Ficha Técnica

    Arquitetos: Giancarlo Mazzanti
    Área: 11.200 m²
    Período: 2014
    Localização: Cartagena, Colômbia

_3.1.2  Implantação e Relação com o Entorno 

O projeto elaborado para a Fundação Pies Descalzos, por Giancarlo Mazzanti 
foi desenvolvido para proporcionar uma otimização da situação da vida dos 
moradores do morro do Peye, segundo Archdaily (2014). Ao se tornar um gran-
de marco arquitetônico do local e permitir oportunidades para desenvolvi-
mento pessoal e da comunidade, o colégio gera a sensação de pertencimento 
e de orgulho daquele espaço.
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_Figura 16:  Colégio Pies Descalzos no Morro do 
Peye. Fonte: Disponível em: https://www.archdaily.
com.br/br/734163/colegio-pies-descalzos-gian-
carlo-mazzanti/57425b56e58ecee2f8000376-cole-
gio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti->. Acesso 
em: 17 out. 2020.

_Figura 17: Implantação. Fonte:Fonte: Disponí-
vel em: https://www.archdaily.com.br/br/734163/
colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzan-
ti/57425b56e58ecee2f8000376-colegio-pies-des-
calzos-giancarlo-mazzanti->. Acesso em: 17 out. 
202 ( 65 )
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_3.1.3 Conceito e Projeto

A conceituação e a elaboração do projeto foram pautadas 
em quatro fundamentos essenciais. São esses, segundo a 
equipe do projeto em descrição ao Archdaily (2014), a Inte-
gração Espacial, a Inclusão Social, a Criação de uma forte 
imagem urbana e a utilização de conceitos da Arquitetura 
Bioclimática e Sustentável. 

Para almejar esses objetivos, o colégio foi planejado a par-
tir de um conjunto de hexágonos relacionados, cuja parte 
central de cada um deles corresponde a pátios abertos. A 
abertura desses pátios internos permite tanto a renovação 
da ventilação nos espaços que circundam esses espaços, 
quanto a relação entre os dois níveis existentes.

capítulo 03 referências projetuais

_Figura 18:  Perspectiva explodida da relação dos hexágonos e da 
estrutura de sombreamento. Fonte: Disponível em: https://www.
archdaily.com.br/br/734163/colegio-pies-descalzos-giancarlo-maz-
zanti/57425b56e58ecee2f8000376-colegio-pies-descalzos-giancarlo-
-mazzanti->. Acesso em: 17 out. 2020.
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_Figura 19: Pátio interno sombreado. Fon-
te: Disponível em: https://www.archdaily.
com.br/br/734163/colegio-pies-descal-
zos-giancarlo-mazzanti/57425b56e58ece-
e2f8000376-colegio-pies-descalzos-giancar-
lo-mazzanti->. Acesso em: 17 out. 2020.
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A disposição do programa em planta baixa hexagonal foi 
pensada de maneira a promover flexibilidade e certas inter-
dependências entre as atividades existentes no colégio. Os 
ambientes que abrigam a pré-escola estão situados de ma-
neira autônoma com pátio próprio, visando maior seguran-
ça das crianças pequenas. A Biblioteca do colégio também 
conta com certa autonomia, a qual permite que a mesma 
seja aberta fora do horário de aulas e atividades da escola 
para uso da comunidade local, (ARCHDAILY,2014).
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_Figura 20:  Pátio interno estilo átrio. Fonte: Disponível em: https://
www.archdaily.com.br/br/734163/colegio-pies-descalzos-giancarlo-
-mazzanti/57425b56e58ecee2f8000376-colegio-pies-descalzos-gian-
carlo-mazzanti->. Acesso em: 17 out. 2020
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_Figura 21: Planta baixa Térreo. 
Fonte: Disponível em: https://
www.archdaily.com.br/br/734163/
colegio-pies-descalzos-giancar-
lo-mazzanti/57425b56e58ece-
e2f8000376-colegio-pies-descal-
zos-giancarlo-mazzanti->. Acesso 
em: 17 out. 2020. Elaborado pela 
autora em 2021.
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_Figura 22: Planta baixa 1° Pavimen-
to. FFonte: Disponível em: https://
www.archdaily.com.br/br/734163/
colegio-pies-descalzos-giancar-
lo-mazzanti/57425b56e58ece-
e2f8000376-colegio-pies-descal-
zos-giancarlo-mazzanti->. Acesso 
em: 17 out. 2020. Elaborado pela 
autora em 2021.
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_Figura 23: Planta baixa 2° Pavimen-
to. Fonte: Disponível em: https://
www.archdaily.com.br/br/734163/
colegio-pies-descalzos-giancar-
lo-mazzanti/57425b56e58ece-
e2f8000376-colegio-pies-descal-
zos-giancarlo-mazzanti->. Acesso 
em: 17 out. 2020. Elaborado pela 
autora em 2021.
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_3.1.4 Uso para a comunidade

Seguindo essa premissa de ser mais que uma edificação ar-
quitetônica isolada e sim um equipamento urbano para a 
comunidade, além da biblioteca, a quadra poliesportiva e 
as salas multiuso, localizadas nas pontas sacadas dos hexá-
gonos, de acordo com Archdaily (2014), também funcionam 
em horários extracurriculares como apoio para a comuni-
dade local.

Visando a melhor adaptação ao contexto topográfico da 
região, a escola foi implantada em dois níveis e conta com 
rampas de acesso que seguem o alinhamento da edificação 
hexagonal. 

_3.1.5 Conforto Ambiental

É importante destacar também as decisões projetuais que 
visam o conforto ambiental dos usuários na edificação. A 
fim de amenizar a forte insolação do um clima quente úmi-
do da cidade, na abertura superior dos pátios, foi projetada 
uma estrutura em ripas de madeiras nativas que proporcio-
nam um sombreamento, sem barrar a ventilação e a ilumi-
nação natural.

Ademais, ao longo do perímetro das salas de aula e salas 
multiuso foi disposta uma estrutura ripada, semelhante a fi-
nos brises verticais ao longo das aberturas e das esquadrias, 
permitindo, assim como a estrutura da coberta, passagem 
de ventilação e iluminação natural para dentro dos ambien-
tes, com proteção da radiação direta dos raios solares.
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_Figura 24: Conforto Ambiental na edificação. Fonte: Disponível em: 
https://www.archdaily.com.br/br/734163/colegio-pies-descalzos-gian-
carlo-mazzanti/57425b56e58ecee2f8000376-colegio-pies-descalzos-
-giancarlo-mazzanti->. Acesso em: 17 out. 2020.
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_Figura 25: Corte Esquemático. Fonte: Disponível 
em: https://www.archdaily.com.br/br/734163/
colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzan-
ti/57425b56e58ecee2f8000376-colegio-pies-des-
calzos-giancarlo-mazzanti->. Acesso em: 17 out. 
2020.
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[3.2  Escola Montessoriana Waalsdorp ]

_3.2.1 Ficha Técnica

  Arquitetos: De Zwarte Hond
  Área: 2480 m²
  Período: 2009-2014
  Localização: Haia, Holanda
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_Figura 26:  Escola Montessoriana Waals-
dorp. Fonte: Disponível em: https://www.
dezwartehond.nl/en/projecten/montesso-
rischool-waalsdorp#details >. Acesso em: 13 
out. 2020.
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_Figura 27:  Implantação da Escola Montessoriana Waalsdorp. Fonte: 
Disponível em: https://www.dezwartehond.nl/en/projecten/montesso-
rischool-waalsdorp#details >. Acesso em: 13 out. 2020.

_3.2.2  Implantação e Relação com o Entorno 

A Escola Montessoriana de Waalsdorp se situa em uma qua-
dra triangular, denominada de “triângulo escolar” no distri-
to de Benoordenhout. Segundo a equipe de projeto, a qua-
dra recebe esse nome pois abriga duas outras escolas além 
da Escola Montessoriana de Waalsdorp, formando assim 
um pequeno complexo escolar, (ARCHDAILY, 2015).

Sua implantação foi pensada de forma a respeitar duas ár-
vores históricas do gênero Tília, que se situam no terreno 
de implantação. Além disso, a disposição da escola no ter-
reno também permitiu a criação de pátios na parte frontal e 
posterior da escola.  Dessa forma, segundo Archdaily (2015), 
esses pátios funcionam como espaços de transição entre 
o espaço público aberto e o espaço construído da escola, 
permitindo uma suavização dessa mudança de proporção 
entre áreas livres e áreas fechadas e tornando a entrada na 
escola mais acolhedora.
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O “triângulo escolar” funciona então como um espaço aber-
to de áreas livres, um respiro para a região composta por 
ruas estreitas e casas de tijolos, as quais, segundo a equipe 
de projeto ao Archidaily (2015), são oriundas do século XX.

Seguindo a referência dos tijolos presentes nas residências, 
as fachadas da escola fortalecem a intenção de adequação 
ao entorno utilizando também tijolos em sua composição, 
seja em paredes lisas ou em paredes perfiladas. (ARCH-
DAILY, 2015). As entranhas criadas a partir das paredes perfi-
ladas trazem uma dinâmica para a edificação e se tornaram 
um elemento de identidade para a escola e para sua identi-
ficação, além de virarem um motivo de brincadeira para os 
pequenos alunos da escola Montessoriana.

Outro elemento a ser destacado que reforça a preocupação 
com uma efetiva integração com o entorno é a escolha de 
utilizar muros baixos, permitindo uma ampla visualização 
entre o ambiente dos pátios e a via pública. Entretanto, tal 
elemento pode funcionar como um facilitador para possí-
veis complicações e acidentes, tendo em vista que se trata 
de uma escola para crianças pequenas, que naturalmente 
gostam de escalar e de se aventurarem pelos locais que 
andam, tornando assim o muro baixo um provável fator de 
risco.

_Figura 28:  Entrada da Escola Montessoriana Waalsdorp. Fonte: Dis-
ponível em: https://www.dezwartehond.nl/en/projecten/montessoris-
chool-waalsdorp#details >. Acesso em: 13 out. 2020.
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_Figura 29:  Paredes perfiladas e a possibilidade de brincadeiras. Fonte: 
Disponível em: https://www.dezwartehond.nl/en/projecten/montesso-
rischool-waalsdorp#details >. Acesso em: 13 out. 2020.



( 78 )

capítulo 03 referências projetuais

_3.2.3  projeto e o zoneamento funcional 

A escola conta um projeto voltado para o sistema educacio-
nal desenvolvido por Maria Montessori, refletindo, como ex-
plicado pela equipe de projeto, em escolhas arquitetônicas 
de disposições organizacionais próprias para a implantação 
da metodologia de ensino. 

O programa arquitetônico da escola primária de Waalsdorp 
conta com instalações para 12 grupos de alunos, além das 
salas para atividades complementares e um ginásio de es-
portes. Segundo Minato (2019), a edificação principal é di-
vidida em três unidades organizacionais que comportam 
uma faixa etária específica, facilitando o desenvolvimento 
de atividades próprias para cada estágio de aprendizado 
correspondente à idade.

A edificação é composta por dois pavimentos, nos quais o 
térreo abriga a unidade voltada para as crianças de menor 
idade, refeitório e salas de atividades complementares. En-
quanto o primeiro pavimento comporta as outras duas uni-
dades organizacionais e o ginásio esportivo.

As unidades organizacionais mencionadas se configuram 
por um grupo de 4 salas de aula e uma circulação multifun-
cional que promove a integração dessas salas. Como des-
crito por Minato (2019), essas circulações contam com um 
conjunto de mobiliários e elementos educacionais, como 
jogos e livros, adaptados à faixa etária a qual a unidade é 
dedicada. Dessa forma, permite-se uma maior liberdade 
às crianças nos horários livres e incentiva o convívio social 
com as demais crianças daquela unidade.

_Figura 30:  Planta Baixa Térreo. Fonte: Disponível em: < https://www.
archdaily.com.br/br/759921/escola-montessoriana-waalsdorp-de-
-zwarte-hond?ad_medium=widget&ad_name=recommendation>. 
Acesso em: 13 out. 2020. Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 31:  Planta Primeiro Pavimento. Fonte: 
Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/
br/759921/escola-montessoriana-waalsdorp-
-de-zwarte-hond?ad_medium=widget&ad_na-
me=recommendation>. Acesso em: 13 out. 2020. 
Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 32:  Corte Esquemático. Fonte: Dis-
ponível em: < https://www.archdaily.com.br/
br/759921/escola-montessoriana-waalsdorp-
-de-zwarte-hond?ad_medium=widget&ad_na-
me=recommendation>. Acesso em: 13 out. 2020.



_Figura 33:  Mobiliário adequado para as crianças. Fonte: Disponível 
em: < https://www.archdaily.com.br/br/759921/escola-montessoriana-
-waalsdorp-de-zwarte-hond/54486b42e58eceb5670001c5-montesso-
ri-school-waalsdorp-de-zwarte-hond-photo>. Acesso em: 18 out. 2020.

_Figura 34: Circulações com biblioteca na altura das crianças. Fon-
te: Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/br/759921/es-
cola-montessoriana-waalsdorp-de-zwarte-hond/54486b42e58e-
ceb5670001c5-montessori-school-waalsdorp-de-zwarte-hond-photo>. 
Acesso em: 18 out. 2020.

_Figura 35: Integração dos espaços. Fonte: Disponível em: < https://
www.archdaily.com.br/br/759921/escola-montessoriana-waalsdorp-
-de-zwarte-hond/54486b42e58eceb5670001c5-montessori-school-wa-
alsdorp-de-zwarte-hond-photo>. Acesso em: 18 out. 2020.

_3.2.4  Método Montessoriano refletido na arquitetura

A escola Waalsdorp, desenvolvida para abrigar o método 
montessoriano, apresenta diversas soluções que colaboram 
para a efetiva implementação desse método pedagógico. 
Dentre elas, destaca-se o projeto de mobiliários específicos 
e personalizados para a escola que se dispõem totalmente 
na altura das crianças, permitindo sua maior autonomia e 
liberdade. (ARCHIDAILY, 2015)

Outro destaque vai para a utilização de grandes esquadrias 
em vidro, também funcionam como elementos colabora-
dores da pedagogia, ao permitirem a visualização completa 
dos espaços pelas crianças, em janelas ou portas de baixo 
ou inexistente peitoril. Essa solução também facilita a inte-
gração dos diversos ambientes da escola, facilitando a com-
preensão do espaço e aumento a sensação de amplitude.
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[3.3  Jardim de Infância Fuji  ]

_3.3.1 Ficha Técnica

  Arquitetos: Tezuka Architects
  Área: 1.304 m²
  Período: 2007
  Localização: Tókio, Japão
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_Figura 36:Vista superior do Jardim de Infân-
cia Fuji. Fonte: Disponível em: < https://www.
archdaily.com/880027/tezuka-architects-
-fuji-kindergarten-wins-2017-moriyama-rai-
c-international-prize?ad_medium=gallery>. 
Acesso em: 19 out. 2020.
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_3.3.2  Conceito e Projeto

Baseada na filosofia progressista, a escola infantil Fuji pro-
põe a promoção do impulsionamento do aprendizado a 
partir da Arquitetura, que desperta os sentidos e as sensa-
ções. (ARCHDAILY, 2017)

A partir de uma planta baixa oval, no centro da escola en-
contra-se um pátio interno que interliga os ambientes de 
ensino, os quais se abrem completamente, por meio das 
esquadrias de correr, para esse grande pátio. Como descrito 
pela equipe de projeto, a escola busca quebrar as barreiras 
arquitetônicas para permitir que as crianças brinquem e in-
terajam entre si e com o espaço, incentivando a autonomia 
e a socialização.

A escola ao permitir diferentes formas de conhecimento e 
de experiências, promovem melhor capacidade de apren-
dizagem, de foco e de interesse. Esse resultado, segundo a 
equipe em descrição ao Archdaily (2017), foi apresentado 
inclusive com crianças que apresentam distúrbios no com-
portamento.

_Figura 37: Planta Baixa Jardim de Infância Fuji. Fonte: Disponível em: 
< http://www.tezuka-arch.com/english/works/education/fujiyochien/>. 
Acesso em: 19 out. 2020. Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 38: Planta de Coberta Jardim de In-
fância Fuji. Fonte: Disponível em: < http://
www.tezuka-arch.com/english/works/educa-
tion/fujiyochien/>. Acesso em: 19 out. 2020.
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_Figura 39: Amplitude, integração e mobiliário adaptado. Fonte: Dispo-
nível em: < https://www.archdaily.com/880027/tezuka-architects-fu-
ji-kindergarten-wins-2017-moriyama-raic-international-prize?ad_me-
dium=gallery>. Acesso em: 19 out. 2020.

_Figura 40:Claraboias na laje de lazer do Jardim de Infância Fuji. Fonte: 
Disponível em: < http://www.tezuka-arch.com/english/works/educa-
tion/fujiyochien/>. Acesso em: 19 out. 2020.

_Figura 41:Escorregadores. Fonte: Disponível em:< https://www.
milkmagazine.net/reportage-lecole-fuji-tokyo/>. Acesso em: 19 out. 
2020.

_3.3.3 Aspectos físicos funcionais

Dentre as decisões arquitetônicas, destaca-se a ampla inte-
gração entre os diversos ambientes e o pátio central, o res-
peito pelos elementos naturais, como árvores existentes e o 
projeto de mobiliário todo em madeira na altura das crian-
ças, compondo todos os ambientes internos da escola. 

Outro aspecto de suma evidência é a disposição de dife-
rentes maneiras de interação das crianças com o ambiente, 
como através das claraboias, ou das circulações verticais 
que podem acontecer por escorregadores ou por trama de 
cordas que podem ser escaladas, como explica Alves (2017). 
Tais possibilidades aumentam o contato das crianças com 
o espaço construído, possibilitando maior vínculo e apreço 
pela escola, bem como permitem mais oportunidades de 
brincadeiras e de socialização.

A cobertura da edificação da escola foi pensada para ser 
uma grande área de lazer, na qual as crianças podem ficar 
mais próximas do topo das árvores e correr e brincar em 
segurança. Para possibilitar os grandes vãos dos ambientes 
internos e toda a extensão da coberta, Alves (2017) explica 
que foi desenvolvida uma trama de vigas metálicas que se 
entrelaçam e sustentam a cobertura de lazer. 
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_Figura 42: Laje de lazer e a relação com a 
copa das árvores. Fonte: Disponível em: < 
http://www.tezuka-arch.com/english/works/
education/fujiyochien/>. Acesso em: 19 out. 
2020.
_Quadro 04: Diretrizes e Síntese dos Projetos 
de Referência. Fonte: Elaborado pela autora 
em 2021.



( 88 )( 88 )



( 89 )

04 estudo de caso

[4.1 Casulo Instituto Montessori Bilingue ]

_4.1.1 Ficha Técnica1

   Área: 4.500 m²
   Localização: Lagoa Redonda, 
   Fortaleza, Ceará, Brasil

_4.1.2  A proposta

A escola de Educação Infantil Casulo utiliza o método pedagógico Montesso-
ri associado a um ambiente adequado e profissionais preparados para incre-
mentar o desenvolvimento e o aprendizado infantil, formando crianças mais 
autônomas, realizadas e que contribuam para uma sociedade melhor (CASU-
LO MONTESSORI, 2020?).

O funcionamento da escola se baseia em agrupamento de crianças, simulando 
diferentes convívios sociais. De acordo com Casulo Montessori (2020?), os gru-
pos são divididos entre crianças de 4 meses a 18 meses, de 18 meses a 3 anos, 
de 3 a 5 anos e de 6 a 8 anos. Dessa forma, cada grupo possui um ambiente 
específico de estudo e aprendizado adequado para a faixa etária.

Outra premissa adotada é o chamado “tempo ininterrupto”, segundo a descri-
ção da escola, esse conceito caracteriza-se por respeitar o tempo de atividade 
e de concentração de cada criança na atividade em que se encontra. Seja nas 
atividades educacionais, ou no lanche, como exemplifica Casulo Montessori 
(2020?), o qual fica servido por cerca de 1 hora e trinta minutos, permitindo que 
cada criança lanche no horário em que se desocupar ou se sentir confortável.

1Ao entrar em contato com a escola, devido à pandemia do Covid-19, por questões de segu-
rança, não foi possível realizar a visita ao local em questão. As informações coletadas foram 
oriundas de trabalhos científicos e pelas informações coletadas no site da escola. ( 89 )
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A escola também conta com os materiais desenvolvidos 
por Maria Montessori e com uma orientação especialista 
dos professores para impulsionar o aprendizado. (CASULO 
MONTESSORI, 2020?).

_4.1.3 O ambiente físico e o aprendizado

O Instituto Casulo encontra-se no bairro Lagoa Redonda, 
em Fortaleza. Um bairro distante do Centro de Fortaleza, 
mais precisamente no Sudeste da cidade.

O ambiente físico da escola é um elemento fundamental no 
processo de implantação da Metodologia Montessoriana. 
Cada grupo conta com um ambiente totalmente voltado 
para suas necessidades e suas atividades na escola, seguin-
do a escala da altura das crianças daquela faixa etária. 

No total são 4 grupos de aprendizado: Programa Nido (4 
meses a 18 meses), Programa Casa na Árvore (18 meses a 
3 anos), Programa Casa da Criança (3, 4 e 5 anos) e Progra-
ma Casa Primária (6, 7 e 8 anos). (CASULO MONTESSORI, 
2020?).

O Programa Nido é voltado para os bebês e busca trabalhar 
a coordenação motora, a comunicação e a independência. 
Segundo Casulo Montessori (2020?), o ambiente físico vol-
tado para esse grupo é uma sala de 180m², a qual conta 
com espelhos, barras, móveis baixos e tapetes emborra-
chados para que ocorra diversas descobertas dos bebês no 
ambiente e se inicie o gosto pela aprendizagem. Nessa sala, 
por meio de materiais com textura e elementos sonoros e 
visuais, é incentivada a linguagem sensorial.

_Figura 43: Implantação do Casulo Instituto Montessori Bilingue. Fonte: 
Baseado no Google Earth. Elaborado pela autora em 2021.

_Figura 44: Programa Nido. Fonte: Disponível em: < https://www.casu-
lomontessori.com/contact>. Acesso em: 21 out. 2020.
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No Programa Casa na Árvore, continua-se a relação com 
o aprendizado a partir das técnicas Montessorianas com 
crianças até 3 anos. Nessa etapa, além da autonomia, se-
gundo Casulo Montessori (2020?), são incentivadas as habi-
lidades de motricidade, linguagens e sensoriais. Além disso, 
é nesse programa que se inicia o estudo Bilíngue em Inglês.

O ambiente físico de 120m² é dividido em 4 partes: Lin-
guagem, Sensorial, Vida Prática, Movimento e Sono. Tais 
ambientes contam com mobiliário madeirados em alturas 
acessíveis às crianças, elementos naturais como a árvore 
que possui seu berço dentro da sala de aula e as demais 
plantinhas que precisam ser regadas. Casulo Montessori 
(2020?) evidencia que essa sala também possui acesso às 
áreas externas de aprendizado. Destaca-se as janelas em al-
tura também acessível aos pequenos.

O Programa Casa da Criança abriga crianças de 3 a 6 anos e 
além de promover características de autonomia, linguagem 
sensorial e motricidade, tinicia o aprendizado nas áreas de 
conhecimento como História, Geografia, Ciências e Mate-
mática. O ensino bilíngue e atividades de tempo integral 
como Natação, Musicalização e Yoga também são disponi-
bilizados, segundo Casulo Montessori (2020?). Quanto ao 
espaço, esse grupo utiliza uma sala de 100m² com espaços 
divididos em Linguagem, Sensorial, Vida Prática, Matemáti-
ca, Conhecimento de Mundo.

As características do ambiente se assemelham às da casa 
na árvore, com acessibilidade do mobiliário em madeira e 
dos elementos construtivos como janelas e escadas, acesso 
a área externa e brinquedos pedagógicos Montessorianos.

_Figura 45: Programa Casa na Árvore. Fonte: Disponível em: < https://
www.casulomontessori.com/contact>. Acesso em: 21 out. 2020.

_Figura 46:  Programa Casa da Criança. Fonte: Disponível em: < https://
www.casulomontessori.com/contact>. Acesso em: 21 out. 2020.
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O último grupo, o Programa Casa Primária, é voltado para 
crianças de até 8 anos, o qual visa maior aprofundamento 
no aprendizado de conhecimentos de Mundo (Matemáti-
ca, Linguagens, Ciências), além de Artes e atividades com 
Música. Culinária, Yoga, Permacultura e Natação são oferta-
das no ensino integral. O ambiente físico interno de 120m² 
é divido em espaços específicos para: Linguagem, Labora-
tório de Ciências, Vida Prática, Matemática, Conhecimento 
de Mundo, Artes e Música. Todos contando com mobiliários 
e equipamentos adaptados para o uso e manipulação das 
crianças dessa faixa etária( CASULO MONTESSORI, 2020?).

_4.1.4 O ambiente externo

A ampla área externa gramada e arborizada da escola é pal-
co de diversas atividades que buscam ampliar as formas de 
conhecimento e de aprendizado. Além de algumas espécies 
de animais que são possíveis de serem observados na esco-
la, tais como borboletas, macacos, iguanas e peixes, como 
evidenciado por Casulo Montessori (2020?), a escola conta 
com uma diversa proporção de espécies vegetais, tais como 
cajueiro, mangueira, coqueiro, bananeira, pé de seriguela, 
goiabeira. Destaca-se também a horta cultivada pelos pró-
prios alunos, as quais fornece condimentos naturais para os 
lanches.

O jardim também conta com elevações criadas no gramado 
para permitir que as crianças escalem e brinquem ao longo 
da topografia desenvolvida, impulsionando o desenvolvi-
mento motor.

_Figura 47: Localização dos Programas na vista aérea. Fonte: Prudêncio, 
Davi Saraiva. Pedagogia montessoriana: uma possibilidade para pensar 
a educação física infantil / Davi Saraiva Prudêncio, 2017.

_Figura 48:Uso da área externa. Fonte: Dispo-
nível em: < https://www.casulomontessori.
com/contact>. Acesso em: 21 out. 2020.
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_4.1.5 Análise do Ambiente a partir do 
Referencial Teórico. 

A partir do estudo do Referencial Te-
órico do presente trabalho, é possível 
identificar elementos nos ambientes 
do Casulo Instituto Montessori Bilin-
gue que se caracterizam como im-
pulsionadores do desenvolvimento 
infantil. 

Os ambientes internos são completa-
mente adaptados à escala das crian-
ças, permitindo a manipulação dos 
objetos e a realização das atividades 
educacionais e de lazer de maneira 
mais autônoma, segundo a proposta 
Montessoriana.

Destaca-se o uso da madeira nos 
mobiliários, tornando os ambientes 
mais aconchegantes e trazendo uma 
maior aproximação com a natureza. 
Esse fato também é fortificado pela 
presença das amplas esquadrias en-
vidraçadas que permitem a visuali-
zação da natureza presente na área 
externa, além do contato direto com 
a horta e demais plantas cuidadas pe-
las crianças com o auxílio dos profes-
sores.

Ao contar com amplas esquadrias, os 
ambientes internos se tornam bas-
tante iluminados ao longo do dia,

pelo aproveitamento da luz natural. 
Essas esquadrias também permitem 
uma abertura para o meio externo, 
possibilitando a constante renovação 
do ar e o aproveitamento da ventila-
ção natural.

O paisagismo e as áreas externas tam-
bém são elementos de relevância no 
ensino da escola em questão, ao per-
mitirem diferentes tipos de espécies e 
organizações espaciais. Tal caracterís-
tica exemplifica a indicação do docu-
mento Parâmetros Básicos de Infraes-
trutura para Instituições de Educação 
Infantil (2006) de utilizar o paisagismo 
como meio de proporcionar diferen-
tes sensações e ser um moldador do 
espaço.

Entretanto, ao possuir amplo grama-
do sem um piso de acesso facilitado 
para os portadores de deficiências, 
possui essa questão a ser estudada 
a fim de proporcionar melhores con-
dições para os possíveis alunos com 
deficiência.

Deduz-se, então, que as caracterís-
ticas do Casulo Instituto Montessori 
Bilingue exemplifiquem, em várias 
áreas as indicações ambientais rela-
cionadas ao método Montessori e à 
utilização do espaço como um incre-
mentador do ensino e do

aprendizado.

[4.2 Salas de Atendimento Edu-
cacional Especializado em For-
taleza, Ce ]

A partir de uma Avaliação de Pós Ocu-
pação realizada por Belisario et al. 
(2017), foi analisada a situação de al-
gumas Salas de Atendimento Educa-
cional Especializado-AEE nas escolas 
municipais de Fortaleza.

Na análise, verificou-se uma grande 
quantidade de inacessibilidades nas 
escolas analisadas, tais como desní-
veis nos acessos dessas salas, o uso 
de tapetes em material emborracha-
do, que apesar de facilitar atividades 
no chão, dificulta o acesso de crian-
ças com deficiências de locomoção. 
Também foram identificadas barrei-
ras físicas sem o devido contraste vi-
sual.

Diante da situação exposta por Beli-
sario et al. (2017), percebe-se a neces-
sidade de melhorias no atendimento 
de crianças com deficiências através 
das Salas de Atendimento Educacio-
nal Especializado, de maneira que se 
forneça melhores condições nos am-
bientes físicos, sobretudo em termos 
de acessibilidade e, pela análise das 
imagens, em termos de humanização.
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_Figura 49:Imagens de Salas de Atendimento Educacional Especializado em escolas de 
Fortaleza. Fonte: BELISARIO, Thaynara Mayra Maciel; WAGNER, Milena Scur; ALVES, Ana 
Caroline Dias; ANGELIM, Patrícia Barreira; SANTIAGO, Zilsa Maria Pinto. A Acessibilidade 
No Processo De Inclusão Nas Escolas Públicas De Fortaleza. ENEAC, Fortaleza, 2017.
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02 referencial teórico

[2.1 legislações relacionadas e breve histórico da educação infantil ]

Previamente à Constituição de 1988, as creches públicas voltadas para 
crianças de zero a seis anos, segundo Carvalho (2008), possuíam caráter 
assistencialista, ou seja, ofereciam abrigo e alimentação, mas não possu-

íam atividades educativas ou propostas pedagógicas. Esses espaços surgiram 
de forma bastante precária com a necessidade de mães que precisavam deixar 
suas crianças durante seu expediente de trabalho e, comumente, eram com-
postos por profissionais que atuavam de forma voluntária ou com baixa remu-
neração. 

Apenas com a Constituição de 1988 que a Educação Infantil foi contemplada 
nos programas de necessidades escolares, passando a possuir caráter edu-
cacional e não apenas assistencialista, como sintetiza a autora. Diante dessa 
perspectiva, a educação, voltada para esse público infantil de até seis anos de 
idade, torna-se um direito e dever do Estado e da Família, sendo, segundo a Lei, 
de responsabilidade dos Municípios ofertá-la com segurança e com qualidade.

Alguns anos depois, em 1990, foi promulgada a Lei Federal n° 8.069 que ins-
tituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o qual reafirma e regula-
menta os direitos constitucionais, incluindo os direitos voltados para a educa-
ção, em igualdade de acesso e de permanência.

05 diagnóstico

[5.1 Determinação da Área de Atuação ]

A definição do local para o terreno de intervenção do projeto do Centro In-
fantil, teve como base a análise de quatro aspectos: demanda de Salas de 
Recurso Multifuncionais e de vagas no Ensino Infantil , acessibilidade aos 

modais disponíveis em Fortaleza, localização dos assentamentos precários da 
cidade e condições apropriadas infra estruturais e físicas do terreno.

É sabido que há uma grande parcela de crianças em todo o município forta-
lezense que não estão matriculadas nos equipamentos de Educação Infantil 
em decorrência à insuficiência de vagas disponíveis. Somente no ano de 2019, 
cerca de 7.725 crianças procuraram vaga na rede municipal e não obtiveram 
sucesso (CEDECA, 2019).

Quanto às escolas regulares que atendem crianças que possuem deficiências, 
através do AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais, em seu estudo, Viegas 
(2018) elencou a quantidade de Salas de Recursos Multifuncionais por Distrito 
Educacional (Quadro 05).
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_Quadro 05:- Quantitativo de salas de recursos multifuncionais da Rede Municipal da Educação de Fortaleza por Distrito Edu-
cacional. Fonte: VIEGAS, Ana Patrícia Da Silva Mendes Paton. Cultura de Paz e Inclusão Escolar: Sentidos da Política Humani-
zadora no trabalho das Professoras do Atendimento Educacional Especializado (Aee) da Rede Pública Municipal de Fortaleza. 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação (Educação) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

2 Salas de Recursos Multifuncionais padrão Prefeitura Municipal de Fortaleza.
3 Salas de Recursos Multifuncionais padrão Mec com condições básicas para 
atender qualquer deficiência.
4 Salas de Recursos Multifuncionais padrão Mec com condições mais apropria-
das para atender alunos com deficiência visual.
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Diante dos dados expostos, destaca-se os Distritos Educa-
cionais II e V como os que apresentam menor número de 
Salas voltadas para o AEE. O Distrito Educacional II se situa 
na porção Nordeste do município, possui 25 Salas de Recur-
sos Multifuncionais, que devem atender cerca de 31 bairros 
(20 bairros da Regional II, contando com mais 10 bairros e o 
Centro). Já o Distrito Educacional V corresponde à porção 
Sudoeste do território Fortalezense, possui 17 Salas de Re-
cursos Multifuncionais, atendendo cerca de 12 bairros. Re-
vela-se então uma demanda de 0,8 Sala por Bairro no Dis-
trito II.

A partir da identificação de maior deficiência na educação 
inclusiva para esses distritos, foram compilados dados a 
respeito da quantidade de equipamentos para Educação 
Infantil (Creches e Pré-escolas) e da quantidade de vagas 
disponíveis para esse segmento educacional (Gráfico 01).

Revela-se que a carência no ramo educacional que envolve 
a Educação Infantil (crianças de 0 a 6 anos) é mais intensa 
no Distrito Educacional II, o qual conta com 66 equipamen-
tos de Educação Infantil e 19.090 vagas disponíveis.

Outro fator analisado foi o acesso aos modais de Fortaleza. 
Tratando-se de um equipamento educacional que conta 
com abordagem específica de ensino e que buscará ofe-
recer uma arquitetura pensada para crianças, inclusive as 
que apresentam deficiências, particularmente no campo 
intelectual, é essencial que essa edificação tenha seu aces-
so facilitado pelos meios de transporte disponíveis a fim de 
alcançar maior número de pessoas.

Além disso, como esse equipamento funciona também 
como um apoio urbano-social para o local inserido, e para a 
sua implantação foi buscada uma região que apresentasse 
certas carências conforme serão apresentadas e de melho-
res condições sociais. Assim, torna-se imprescindível con-
siderar os assentamentos precários, ou segundo a Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza (2017) 
os assentamentos habitacionais de baixa renda existentes e 
consolidados.

_Gráfico 01: a) Quantitativo de Equipamentos de Ed. Infantil. b) Quan-
titativo de vagas nos Distritos Educacionais II e V da Rede Municipal da 
Educação de Fortaleza. Fonte: SALA de Situação. [S. l.]: Prefeitura de 
Fortaleza - Secretaria Municipal de Educação, Disponível em: http://sa-
lasituacao.sme.fortaleza.ce.gov.br/sala-situacao/mapa/index. Acesso 
em: 20 out. 2020. Elaborado pela autora em 2021.
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Foi elaborado um estudo (Figura 50) voltando a perspecti-
va para o Nordeste e o Sudoeste de Fortaleza, onde se en-
contram os Distritos Educacionais II e V, respectivamente. 
Evidencia-se a região do bairro Vicente Pinzon (destacada 
no mapa), incorporados pelo Distrito Educacional II, como 
uma região com acesso ao VLT de Fortaleza, próximo ao Ter-
minal Rodoviário do Papicu e com uma relevante quantida-
de de assentamentos precários nas proximidades.

_Figura 50: Mapa com Distritos Educacionais, Mobilidade Urbana e As-
sentamentos precários em Fortaleza. Fonte: Prefeitura de Fortaleza, SE-
FIM e PHLIS. Elaborado pela autora em 2021.
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Seguindo o estudo para a determinação da região do terreno 
do projeto, para o equipamento em questão, é fundamen-
tal contar com infraestrutura e área que comporte o equi-
pamento. Assim, segundo os dados divulgados no IPECE 
(2012), os bairros Mucuripe e Vicente Pinzon, por exemplo 
apresentam melhores condições de infraestrutura, como 
cerca de 90% do bairro ligado à rede municipal de abasteci-
mento de água e de energia elétrica. Tais dados se mostram 
mais elevados que a maioria dos bairros englobados pelo 
Distrito Educacional V, como o Siqueira, por exemplo, com 
taxa de 0 a 25% de acesso ao esgotamento sanitário.

Em face das informações expostas, foi definido um terreno 
localizado no Bairro Vicente Pinzon, na rua Hermínia Bona-
vides, o qual se encontra bem próximo às comunidades do 
bairro.

_Figura 51:Mapa de localização do Bairro Vicente Pinzon em Fortaleza. 
Prefeitura de Fortaleza. Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 52:Bairro Vicente Pinzon e bairros adjas-
centes. Fonte: Prefeitura de Fortaleza. Elaborado 
pela autora em 2021.
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[5.2 Histórico Cultural do Bairro Vicente Pinzon]

A cidade de Fortaleza, localizada no Nordeste brasileiro, é 
marcada pelas transformações na produção social do es-
paço ao longo dos anos (MACIEL BARBOSA, 2015). Esse fato 
é percebido nas diversas regiões da cidade, por exemplo a 
área do Grande Mucuripe, a qual, segundo Maciel Barbosa 
(2015), caracteriza-se pelo polo industrial e portuário mar-
cado por suas diversas tipologias habitacionais. 

Essa grande divergência, como explica Maciel Barbosa 
(2015), é consequência da distribuição de renda refletida no 
espaço, os quais vão de favelas a apartamentos de luxo.

Tal região, que compreende aos bairros Mucuripe, Varjota, 
Papicu, Praia do Futuro I, Vicente Pinzon, Cais do Porto e De 
Lourdes (Figura 52), possui uma forte relação com o mar, 
por sua posição geográfica cercada pelas praias do Nordes-
te fortalezense e por sua história marcada por muitos anos 
como colônia de pescadores (MACIEL BARBOSA, 2015).

Inicialmente, como explica Maciel Barbosa (2015), o au-
mento de sua ocupação ocorreu devido às migrações oriun-
das do êxodo rural, em consequência das grandes secas do 
interior do estado. Por volta dos anos de 1940, a região do 
Grande Mucuripe começa a receber maior destaque com o 
início da construção do Porto de Fortaleza. A região então 
começou a atrair cada vez mais um polo industrial que visa-
va à proximidade ao porto. Entretanto, foi com a construção 
da Avenida Beira Mar que aos poucos a região litorânea pas-
sou a ganhar interesse do setor mobiliário.

Por volta da década de 1960, restaurantes, bares e edifica-
ções de luxo começaram a serem construídas nas proximi-
dades da Av. Beira Mar. Fato que, de acordo com Maciel

construídas nas proximidades da Av. Beira Mar. Fato que, 
de acordo com Maciel Barbosa (2015) se intensificou até as 
décadas de 1980 e 1990, promovendo diversas remoções e 
movimento de resistência dos antigos moradores da região. 
Tais grupos passaram a se assentar nas encostas dos mor-
ros, até então desocupados, sobretudo no bairro Vicente 
Pinzon (MACIEL BARBOSA, 2015). Encontram-se atualmente 
cerca de 22 assentamentos informais em condições de pre-
cariedade habitacional no Bairro Vicente Pinzon, originadas 
pelos pescadores e suas famílias que passaram a se estabe-
lecer no local.

Isto posto, a região do Grande Mucuripe é marcada pela 
multiplicidade de funções e de condições entre seus mora-
dores, a qual reflete sua história na dinâmica socioespacial. 
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_Figura 53:Mapa do Grande Mucuripe e Assentamentos precários. Fonte: 
Prefeitura de Fortaleza, SEFIM e PHLIS. Elaborado pela autora em 2021.



_Figura 54:Mapa de assentamentos precários localizados no 
Bairro Vicente Pinzon. Fonte: Prefeitura de Fortaleza, baseado 
no Google Earth. Elaborado pela autora em 2021.

[5.2.1  Mapa de Assentamentos Precários]

A partir da Figura 54, nota-se cerca de 22 diferentes assen-
tamentos na região do Bairro Vicente Pinzon, classificados 
com a tipologia de Favelas parcialmente ou totalmente em 
área de risco e alguns não especificados. Destaca-se que a 
maior parte do bairro é composto pelos assentamentos pre-
cários.
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[5.3 Dados Socioeconômicos 
do Bairro Vicente Pinzon] 

O bairro Vicente Pinzon, de acordo com o Sistema de Moni-
toramento Diário de Agravos (2019) da Prefeitura de Forta-
leza, é o sétimo bairro do Município com maior população 
habitacional, contando com 49.549 habitantes. Desses ha-
bitantes, 7.669 são crianças de zero a nove anos de idade.

Apesar do grande contingente populacional, o bairro conta 
com o Índice de Desenvolvimento Humano-IDH de apenas 
0,33, segundo o Anuário do Ceará (2020). Esse valor é con-
siderado baixo, ao se analisar o valor ideal de IDH igual a 
1,00, demonstrando uma carência de condições básicas de 
sobrevivência. A taxa de Alfabetização, contudo, apresenta 
um índice mais promissor de 82,58%, segundo IBGE (2010).

Em relação à Renda Média, a média do bairro, de acordo 
com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Cea-
rá -IPECE (2012), é de 684,18 reais, com a posição do ranking 
de 52° melhor renda de 119 bairros do Município. Entretan-
to, é importante destacar que esse valor ainda é considera-
do baixo e que muitas famílias da região vivem com menos 
que isso. Cerca de 9,33% da população do Vicente Pinzon 
vive em extrema pobreza, como explica Nascimento (2018), 
possuindo renda per capita de menos de 70,00 reais por 
pessoa.

Os dados expostos indicam uma condição de vulnerabilida-
de social para com os moradores do bairro Vicente Pinzon. 
Ressalta-se a importância de equipamentos sociais, como 
o Centro de Educação Infantil, que podem colaborar para a 
amenização dessa situação.
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_Figura 55: Mapa de situação da Renda Média dos bairros de Fortaleza. 
Fonte: IBGE (Censo 2010). Elaborado pela autora em 2021.
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[5.4 Locação do Terreno de Intervenção] 

O terreno de intervenção está localizado no Vicente Pinzon, 
no nordeste da cidade de Fortaleza, na rua Hermínia Bona-
vides, número 1199. Com área de 23.161 metros quadrados, 
o terreno possui cerca de 20 metros de desnível, o qual per-
mite uma vista excepcional à Praia do Futuro. 

Destaca-se a proximidade com o aglomerado das comuni-
dades do Vicente Pinzon que vivem em vulnerabilidade so-
cial e que serão contempladas com os benefícios do equi-
pamento educativo social.
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_Figura 56: Mapa de localização do Terreno de intervenção no Bairro 
Vicente Pinzon. Fonte: Baseado no Google Earth. Elaborado pela autora 
em 2021.
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_Figura 57: Mapa do terreno de intervenção. Fonte: Baseado no Google Ear-
th. Elaborado pela autora em 2021
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_Figura 58: Identificação das Visadas 
das fotos do terreno de intervenção. 
Fonte: Baseado no Google Earth. Elabo-
rado pela autora em 2021.



A partir das visadas, é possível identificar seu grande des-
nível ao longo do comprimento do terreno. Além disso, é 
possível perceber a proximidade com o Oceano Atlântico na 
Praia do Futuro. Nota-se também que parte do terreno é co-
berto por vegetação, indicando fertilidade no solo. 

[5.5 Condições Legais do Terreno e do Entorno]

O projeto em questão, em relação à atividade abrigada, se 
enquadra, segundo a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do solo de Fortaleza (2017), no grupo de Serviços, no sub-
grupo de Serviços de Educação, com a atividade de Creche 
e Escola de Educação Infantil - Pré-escola.

Quanto à zona do Macrozoneamento de Fortaleza, encon-
tra-se na Zona de Interesse Ambiental – ZIA da praia do Fu-
turo.

corresponde às áreas originalmente impróprias à ocupa-
ção do ponto de vista ambiental, áreas com incidência de 
atributos ambientais significativos nas quais a ocupação 
ocorreu de forma ambientalmente inadequada.
_____ (LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DE FORTALEZA, 2017)
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_Figura 59: Visada 01. Fonte: Google Earth
_Figura 60: Visada 02. Fonte: Google Earth
_Figura 61: Visada 03. Fonte: Google Earth
_Figura 62: Visada 04. Fonte: Google Earth
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_Quadro 06: Quadro Síntese das Classificações quanto à atividade e 
adequação de uso, segundo a LUOS (2017). Fonte: Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo De Fortaleza, 2017. Elaborado pela autora

_Quadro 07: Parâmetros Urbanos. Fonte: Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo De Fortaleza, 2017. Elaborado pela autora.

Tal zona, permite a adequação de uso aos Serviços de Edu-
cação com a restrição do equipamento se localizar em Vias 
Arteriais ou Vias Coletoras.

Analisando o mapa de hierarquia viária da Lei de Parcela-
mento, Uso e Ocupação do solo de Fortaleza (2017), iden-
tifica-se que o terreno em questão se localiza em uma via 
Arterial I, confirmando sua adequação de seu uso à ZIA.



Foram elaborados mapas para a melhor compreensão do terreno de 
intervenção no Macrozoneamento de Fortaleza e sua proximidade 
com as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, as quais possuem 
estrita relação com os assentamentos precários. 

Também foi elaborado o mapa de Hierarquia Viária para a visualização 
da classificação das vias próximas ao terreno de intervenção.
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_Quadro 08: Recuos do Terreno. Fonte: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo De Fortaleza, 2017. Elaborado pela autora.
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_Figura 63: Mapa de localização do terreno de intervenção no 
Macrozoneamento de Fortaleza. Fonte: Prefeitura de Fortaleza. 
Elaborado pela autora em 2021.

[5.5.1  Mapa de Zoneamento]

Observa-se a localização do terreno em meio à Zona 
de Interesse Ambiental (Figura 63).
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_Figura 64: Mapa de relação do terreno de intervenção com as 
Zonas Especiais de Interesse Social. Fonte: Prefeitura de Forta-
leza. Elaborado pela autora em 2021.

[5.5.2  Mapa de ZEIS]

Destaca-se a proximidade do terreno de intervenção 
com Zonas Especiais de Interesse Social (Figura 64), 
evidenciando a proximidade com comunidades em 
vulnerabilidade social.
 



_Figura 65:  Mapa de hierarquia viária no Bairro Vicente Pinzon.
te: Prefeitura de Fortaleza. Elaborado pela autora em 2021. Fon-
te: Prefeitura de Fortaleza, baseado no Google Earth. Elaborado 
pela autora em 2021.

[5.5.3 Mapa de Hierarquia Viária]

Nota-se que a principal via de acesso ao terreno de 
intervenção é classificada como Arterial I, conferin-
do melhor acesso ao mesmo. Também existem vias 
coletoras nas proximidades, mas é evidente a gran-
de quantidade de vias locais, de pequeno porte, na 
região. Muitas, inclusive, sem asfalto e sem calçadas.
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[5.6 Análise das Condições Climáticas] 

A análise das condicionantes ambientais de uma região é 
de extrema importância para a elaboração de um projeto 
arquitetônico. Partindo dessa premissa, foi realizada uma 
análise das condições climáticas da região onde o terreno 
de intervenção se localiza, buscando identificar as poten-
cialidades e necessidades que o clima da região proporcio-
na.

O terreno de intervenção, como mencionado anteriormen-
te, está localizado na cidade litorânea de Fortaleza, no es-
tado do Ceará, a qual possui um clima caracterizado como 
Quente-Úmido ao longo do ano, segundo Petalas; Motas 
(2013). Período chuvoso e temperaturas elevadas são ca-
racterísticas desse clima segundo os autores. Dessa forma, 
estratégias como o aproveitamento da ventilação natural e 
a utilização de elementos que minimizem a incidência dire-
ta da insolação foram adotadas para minimizar o calor na 
edificação.

Quanto à ventilação, ao analisar o Gráfico 03, percebe-se 
sua predominância no sentido Leste e Sudeste. Petalas; Mo-
tas (2013) explicam que a ventilação natural da região e a 
constante brisa marítima das porções do Município próxi-
mas ao Oceano Atlântico, como é o caso do terreno de in-
tervenção, são responsáveis pelo maior conforto do clima.
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_Gráfico 02: Temperaturas médias mensais na cidade de Fortaleza. Fon-
te: PROJETEEE: Dados Climáticos. [S. l.], 13 nov. 2020. Disponível em: 
http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=CE+-+Fortale-
za&id_cidade=bra_ce_fortaleza-pinto.martins.intl.ap.823980_try.1962. 
Acesso em: 13 nov. 2020. Editado pela autora em 2021.

_Gráfico 03: Rosa dos ventos da cidade de Fortaleza.  Fonte: PROJETE-
EE: Dados Climáticos. [S. l.], 13 nov. 2020. Disponível em: http://proje-
teee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=CE+-+Fortaleza&id_cida-
de=bra_ce_fortaleza-pinto.martins.intl.ap.823980_try.1962.Acesso em: 
13 nov. 2020. Editado pela autora em 2021.
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_Figura 66: Aplicação da Rosa dos ventos no terreno de intervenção. 
Fonte: PROJETEEE: Dados Climáticos. [S. l.], 13 nov. 2020. Disponível 
em:http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=CE+-+-
Fortaleza&id_cidade=bra_ce_fortaleza-pinto.martins.intl.ap.823980_
try.1962. Acesso em: 13 nov. 2020 e Base do Google Earth. Elaborado 
pela autora em 2021.

Na figura 66, nota-se que a predominância da ventilação 
natural não é barrada pelas edificações próximas, sobretu-
do por se tratarem de poucos pavimentos e terrenos vazios. 
É importante salientar que a declividade é um fator que co-
labora para o alcance da ventilação ao longo da extensão 
do terreno de intervenção.

[5.6.1 Estudo da Carta Solar de Fortaleza]

Quanto à insolação, foi realizada uma análise segundo a 
Carta Solar de Fortaleza visando o estudo do período de 
permanência dos raios solares em cada fachada do terreno 
de intervenção. Fortaleza possui a Carta Solar com Latitude 
4° Sul, marcada por um período de incidência solar seme-
lhante nos dias de inverno e nos dias de verão.

Na Figura 66, foram marcadas as fachadas do terreno de in-
tervenção para realizar a análise mediante à Carta Solar.

Seguindo essa lógica, foi possível determinar que as facha-
das Noroeste e Sudoeste (Fachada 1 e Fachada 3, respecti-
vamente) são as que possuem maior período de exposição 
à insolação do poente ao longo de todo o ano.

A Fachada Noroeste recebe o maior período de insolação no 
inverno de um período de 8:30 às 18h. Possuindo insolação 
direta ao longo de todo o ano das 15h às 18h.

A Fachada Sudoeste recebe o maior período de insolação 
no verão, das 11h às 18:15h. Possuindo insolação direta ao 
longo de todo o ano durante o período de 13h às 18h.

Já as fachadas Nordeste e Sudeste (Fachada 2 e Fachada 4, 
respectivamente) possuem maior tempo de exposição à in-
solação oriunda do nascente, que acontece nos primeiros 
horários do dia.

Segundo Oscar e Yannas (2013), as fachadas voltadas para o 
nascente, que recebem uma insolação menos intensa, são 
mais propícias para possíveis aberturas na edificação e dis-
posição de ambientes de maior permanência.
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A Fachada Nordeste recebe o maior período de insolação no 
inverno, das 6h às 13h. Possuindo insolação direta ao longo 
de todo o ano durante o período de 6h às 11h.

A Fachada Sudeste Sudoeste recebe o maior período de 
insolação no verão, das 5:45h às 15h. Possuindo insolação 
direta ao longo de todo o ano apenas durante o período de 
6h às 8h.
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_Gráfico 04: Carta Solar de Fortaleza. Fonte: Base de E-DISCIPLINAS Car-
tas Solares Cad. [S. l.],. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/mod/
resource/view.php?id=2417623&forceview=1. Acesso em: 18 nov. 2020. 
Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 67: Identificação das Fachadas 
do terreno de intervenção. Fonte: Ba-
seado no Google Earth. Elaborado pela 
autora em 2021.
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_Gráfico 05: Estudo da insolação nas fachadas 
do terreno com a Carta Solar de Fortaleza. a) Fa-
chada 01-Noroeste; b) Fachada 02- Nordeste; c) 
Fachada 03- Sudoeste; d) Fachada 04- Sudeste. 
Fonte: Base de E-DISCIPLINAS Cartas Solares 
Cad. [S. l.],. Disponível em: https://edisciplinas.
usp.br/mod/resource/view.php?id=2417623&-
forceview=1. Acesso em: 18 nov. 2020. Elaborado 
pela autora em 2021.
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[5.7 Estudos de Mapas Síntese] 

A compreensão do contexto onde está localizado o terreno 
de intervenção foi de fundamental relevância para a deter-
minação de critérios que guiaram o processo de projeto do 
Centro de Educação Infantil Montessoriano. Para essa aná-
lise, foram elaborados mapas síntese que partem de uma 
macrovisão do bairro Vicente Pinzon para um estudo mais 
direcionado ao terreno de intervenção.

[5.7.1 Estudo da Carta Solar de Fortaleza]

A partir da análise da Figura 68, é possível perceber a proxi-
midade do terreno de intervenção com diferentes modais, 
como o VLT de Fortaleza, Pontos de Paradas de Ônibus, o 
Terminal Rodoviário do Papicu e Ciclovias e Ciclofaixas.

É importante salientar a relevância de uma certa proximi-
dade do Centro de Educação Infantil aos diferentes modais 
de transporte público. Essa proximidade permitirá que a es-
cola em questão englobe um maior número de crianças, so-
bretudo as que possuem deficiência intelectual e poderão 
contar com os serviços educacionais ofertados.

Ademais, destaca-se que as pessoas que possuem defici-
ência, segundo a Lei 0057/2008 e o Decreto nº 12.540/2009, 
possuem gratuidade no Sistema de Transporte Públicos de 
Fortaleza, facilitando ainda mais o acesso ao equipamento 
educacional em questão.



_Figura 68:Mapa de Mobilidade Urbana no Bairro Vicente Pinzon. Fonte: 
Prefeitura de Fortaleza. Elaborado pela autora em 2021.



[5.7.2 Mapa de Equipamentos Públicos]

Ao analisar os equipamentos de serviços públicos da 
região (Figura 69), observa-se que existe disponibili-
dade de serviços de educação e de saúde nas proxi-
midades, sobretudo mais ao norte do Bairro Vicente 
Pinzon. Destaca-se a localização do terreno em uma 
área não abrangida pela maioria desses equipamen-
tos, com a exceção do Posto Policial e da Escola de 
Ensino Fundamental no entorno imediato do terre-
no. O fato da proximidade com a Escola de Ensino 
Fundamental é relevante por existir a possibilidade 
de continuação do ensino a ser iniciado no Centro de 
Educação Infantil.

_Figura 69:  Mapa de Equipamentos públicos no Bairro Vicente 
Pinzon. Fonte: Prefeitura de Fortaleza, baseado no Google Ear-
th. Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 70: Mapa de áreas verdes e topografia. Fonte: Prefeitura 
de Fortaleza e baseado no Google Earth. Elaborado pela autora 
em 2021.

[5.7.3  Mapa de Áreas Verdes e Topografia]

Nas proximidades do terreno de intervenção, nota-
-se a carência de praças e polos de lazer. O Centro de 
Educação, ao se voltar para a comunidade, disponibi-
lizando espaços públicos no período extracurricular, 
irá colaborar para a maior oferta de equipamentos de 
lazer e de áreas verdes na região.

Além disso, destaca-se também as declividades pre-
sentes no bairro Vicente Pinzon, um dos mais irregu-
lares do Município de Fortaleza. Na Figura 69, é pos-
sível notar as curvas de nível presentes no terreno de 
intervenção, revelando sua declividade de cerca de 
20 metros de altura.



[5.7.4 Mapa de Infraestrutura]

Analisando a Figura 71, é possível averiguar o acesso 
do terreno de intervenção à rede municipal de esgo-
tamento sanitário (simbolizada com a cor verde) e à 
rede municipal de abastecimento de água (simbo-
lizada com a cor azul). Fato que garante o acesso à 
infraestrutura básica local para o funcionamento do 
Centro de Educação Infantil.

_Figura 71: Mapa de Infraestrutura Básica. Fonte: Prefeitura de 
Fortaleza e baseado no Google Earth. Elaborado pela autora em 
2021.
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[5.7.5  Mapa de Gabaritos]

Em um estudo no entorno imediato do terreno, des-
tacam-se, na Figura 72, as edificações com até 2 pavi-
mentos e os terrenos ainda não construídos. Esse fato 
revela uma maior facilidade da propagação da venti-
lação natural da região, inclusive as brisas oriundas 
do Oceano Atlântico.

_Figura 72: Mapa de gabaritos. Fonte: Baseado no Google Earth. 
Elaborado pela autora em 2021.



( 131 )

[5.7.6 Mapa de Uso do Solo]

Por meio da Figura 73, foi realizado um estudo das 
atividades presentes no entorno imediato do terre-
no de intervenção. Ressaltam-se os terrenos vazios 
presentes em grande quantidade e das edificações 
de uso residencial. Nas faces Nordeste, Noroeste e 
Sudoeste do terreno, destaca-se o uso residencial. Já 
na face Sudeste, é marcante a presença de vazios ur-
banos e de um equipamento de serviços.

_Figura 73: Mapa de Uso do Solo. Fonte: Baseado no Google Ear-
th. Elaborado pela autora em 2021.
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[5.7.7  Mapa de Cheios e Vazios]

A fim de compreender melhor os vazios urbanos e a 
composição espacial do entorno do terreno de inter-
venção, foi elaborado um mapa de Cheios e Vazios. 
Nele (Figura 74), observa-se um traçado mais regular 
da composição urbana ao Sul no terreno. Já ao Nor-
te, porção ocupada sobretudo pelos assentamentos 
precários do Vicente Pinzon, nota-se uma composi-
ção mais irregular e desordenada.

_Figura 74: Mapa de Cheios e Vazios. Fonte: Baseado no Google 
Earth. Elaborado pela autora em 2021.
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[5.8 Perfil do Usuário] 

Tratando-se de um Centro de Educação Infantil, identifica-
-se as crianças de zero a cinco anos como principais usu-
ários dos espaços projetados, incluindo as que possuem 
algum tipo de deficiência em seu desenvolvimento. Além 
da idade, destaca-se também a questão social de prováveis 
condições precárias, ao se analisar o IDH do bairro de 0,33 
e com Renda Mensal Média inferior ao salário mínimo brasi-
leiro, que esse público alvo infantil se encontra.

Além das crianças, identifica-se também os profissionais 
responsáveis pelo ensino e pelo acompanhamento das 
crianças, bem como Professores, Coordenadores, Direto-
res, Auxiliares, Nutricionistas, Psicólogos, Bibliotecários, 
Cozinheiros e Profissionais que atuarão na manutenção da 
edificação.

Também serão usuários do projeto os pais e familiares das 
crianças, as quais contarão com a escola como apoio à edu-
cação e ao lazer dos pequenos.

Ressalta-se, por fim, os usuários que moram nas comunida-
des próximas do Vicente Pinzon e que também terão acesso 
à escola, sobretudo nas áreas voltadas para atividades es-
portivas e de lazer no horário extracurricular.
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02 referencial teórico

[2.1 legislações relacionadas e breve histórico da educação infantil ]

Previamente à Constituição de 1988, as creches públicas voltadas para 
crianças de zero a seis anos, segundo Carvalho (2008), possuíam caráter 
assistencialista, ou seja, ofereciam abrigo e alimentação, mas não possu-

íam atividades educativas ou propostas pedagógicas. Esses espaços surgiram 
de forma bastante precária com a necessidade de mães que precisavam deixar 
suas crianças durante seu expediente de trabalho e, comumente, eram com-
postos por profissionais que atuavam de forma voluntária ou com baixa remu-
neração. 

Apenas com a Constituição de 1988 que a Educação Infantil foi contemplada 
nos programas de necessidades escolares, passando a possuir caráter edu-
cacional e não apenas assistencialista, como sintetiza a autora. Diante dessa 
perspectiva, a educação, voltada para esse público infantil de até seis anos de 
idade, torna-se um direito e dever do Estado e da Família, sendo, segundo a Lei, 
de responsabilidade dos Municípios ofertá-la com segurança e com qualidade.

Alguns anos depois, em 1990, foi promulgada a Lei Federal n° 8.069 que ins-
tituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o qual reafirma e regula-
menta os direitos constitucionais, incluindo os direitos voltados para a educa-
ção, em igualdade de acesso e de permanência.

06 projeto arquitetônico

[6.1 Conceito]

Com o propósito de desenvolver um ambiente lúdico, confortável e estimu-
lante, o conceito do projeto se baseia nas seguintes premissas: proporcio-
nar um ambiente auxiliador do desenvolvimento infantil, gerar condições 

de conforto ambiental, estimular sensações e os sentidos, priorizar a escolha 
de materiais locais e promover uma apropriação da comunidade local para 
com o Centro de Educação Infantil.

Baseado nas propostas pedagógicas Montessorianas e na abordagem de Esti-
mulação Precoce, o projeto busca proporcionar condições arquitetônicas que 
auxiliem o processo de aprendizado e de socialização de crianças, inclusive 
de crianças que apresentem deficiências intelectuais, sobretudo por meio de 
espaços e equipamentos que estejam adequados às estaturas e às condições 
infantis. Permitindo seu acesso ao mobiliário, às vistas externas através das 
esquadrias ou elementos vazados, tornando as crianças as principais protago-
nistas do ambiente.

O conforto ambiental é outro ponto essencial do conceito do projeto que per-
mitirá ambientes agradáveis com o aproveitamento da ventilação natural e da 
iluminação natural. Para isso, serão dispostas aberturas por meio de elemen-
tos vazados, além da disposição de jardins internos e de elementos naturais 
que se misturem com a arquitetura e amenizem as trocas de calor.

A intenção de gerar diferentes sensações e experiências nos pequenos tam-
bém faz parte do conceito do projeto, sendo possibilitados sobretudo pelo Pai-
sagismo e pelo uso de diferentes materiais e texturas no projeto arquitetônico.
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Buscando-se criar uma forte identidade à escola e uma 
maior identificação com a comunidade do entorno, serão 
priorizados materiais locais e que reforcem a cultura local. 
Uma grande coberta além de proporcionar sombra e con-
forto, fortalecerá esse conceito de marcar a identidade do 
local.

Somado a esse conceito, objetivando a apropriação e o 
sentimento de pertencimento, serão dispostos ambientes, 
como a Biblioteca Pública e o Pátio Coberto que fiquem à 
disposição da comunidade do Vicente Pinzon, nos horários 
extracurriculares.

Em síntese, almeja-se oportunizar uma escola que seja pal-
co de boas memórias e de descobertas, tanto individuais, 
quanto coletivas. Colaborando, assim, para a formação das 
crianças do bairro e consequentemente para uma socieda-
de com mais oportunidades e mais inclusão.

[6.2 Programa de Necessidades]

Além das análises realizados previamente, pelo Referencial 
Teórico e pelo Diagnóstico do Terreno de intervenção, foi 
desenvolvido um estudo partindo do contexto da sala de 
aula, ambiente que será mais frequentado pelos alunos, e 
seguindo para os demais ambientes. Buscando, dessa for-
ma, pensar nas minúcias das necessidades infantis e no 
maior proveito no espaço projetado para as crianças.

À princípio, foi determinado a quantidade de alunos e as 
séries que serão ofertadas no Centro de Educação Infantil 
(Quadro 09). Foram determinadas 5 séries, contemplando 
crianças de 1 a 5 ou 6 anos de idade. Assim, foram definidas 
3 turmas para cada série, sendo 1 no turno da Manhã, uma 
no turno da Tarde e outra de Turno Integral.

capítulo 06 projeto arquitetônico

No caso do Infantil V, a oferta de vagas foi proposta em 
maior quantidade, a fim de contemplar uma maior deman-
da, considerando que, segundo a Lei nº 9394/96, das Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, modificada em 2013, define 
a obrigatoriedade da matrícula no Ensino Infantil a partir 
dos 4 aos 5 anos de idade.

_Quadro 09: Determinação da quantidade de alunos. Fonte: Elaborado 
pela autora em 2021.
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Após a determinação da quantidade de alunos, partiu-se 
para a análise das zonas e fluxos da Sala de Aula Modelo, 
abrangendo o Infantil III ao V, considerando a idade das 
crianças (Figura 75). 

Para a determinação das zonas existentes na Sala de Aula 
Modelo, foi considerado a análise do método Montessoria-
no, apresentado no Referencial Teórico. Tal método peda-
gógico, visa salas de aulas com diferentes possibilidades de 
aprendizado e de desenvolvimento, individualmente ou em 
grupos. Após o desenvolvimento desse fluxograma, foram 
determinadas as áreas aproximadas para cada zona e suas 
características projetuais (Figura 76). Também foi elabora-
do um estudo das zonas da Sala de Recursos Multifuncio-
nais (Figura 77).

_Figura 75: Fluxograma Sala de Aula Modelo. Fonte: Elaborado pela au-
tora em 2021.



_Figura 76: Estudo das zonas da Sala de Aula Modelo.
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 77: Estudo das zonas da Sala de Recursos Multifuncionais.
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.( 140 )
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Diante dos estudos mostrados nos es-
quemas gráficos acima e considerando 
as indicações de Buxton (2017) como 
base para a definição das áreas aproxi-
madas de cada ambiente, foi elaborado 
o Programa de Necessidades do Cen-
tro de Educação Infantil Montessoriano 
(Quadro 10).

_Quadro 10: Programa de Necessidades. Fonte: 
Elaborado pela autora em 2021.
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[6.3 Partido Arquitetônico]

Buscando priorizar a escala da criança e suas sensações no 
ambiente, o estudo do partido foi iniciado a partir da sala de 
aula, ambiente no qual os alunos passam uma considerável 
parcela de tempo, durante o período que estão na escola. 

diferenciada do método tradicional e que se adequasse às 
propostas pedagógicas aprofundada no Referencial Teóri-
co. Uma planta baixa que fornecesse uma perspectiva di-
ferente acerca da sala de aula, sem abrir mão do conforto 
adequado para as crianças. Diante dessas premissas, foi 
definido a forma hexagonal como base para planta baixa da 
sala de aula (Figura 78).

A partir da definição da base, foi elaborado um estudo para 
a continuação da proposta seguindo a planta hexagonal, 
criando-se módulos com hexágonos maiores que permi-
tissem juntar duas salas de aula e entre eles um hexágono 
menor que abrigaria os banheiros.

Como resultado dessa modulação, originou-se as demais 
configurações que foram utilizadas para o estudo da im-
plantação. Uma variação da modulação inicial para as salas 
de aula das séries Infantil I e Infantil II, as quais possuem 
uma área mais reduzida e necessitam de maior apoio para 
o descanso das crianças, funcionando como um berçário. 
E também a variação para o formato dos demais ambien-
tes que compõem a escola, sendo então um hexágono de 
maiores dimensões, podendo abrigar corredor e diferentes 
ambientes.
_Figura 78:  Planta Baixa Sala de Aula Modelo. Fonte: Elaborado pela 
autora em 2021.
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Seguindo o estudo da planta baixa da sala de aula, a partir 
da base hexagonal, foi iniciado o leiaute da modulação.

A partir das zonas estabelecidas no estudo anterior (Figura 
78) aplicadas em uma configuração flexível, lúdica e dife-
renciada foi definido o leiaute da sala de aula (Figura 79). 
Destaca-se que a forma hexagonal permitiu gerar várias 
paredes com aberturas, sobretudo a partir de elementos 
vazados, sendo acompanhadas por jardins internos que 
além de agregarem para o espaço lúdico, fornecessem um 
certo apoio às aberturas, para eventuais dias de chuva, por 
exemplo. Com essas diversas aberturas, é possível uma boa 
captação da ventilação natural, além da entrada filtrada da 
luz solar.
_Figura 79:  Estudo da Planta Baixa Sala de Aula Modelo. Fonte: Elabo-
rado pela autora em 2021.
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Após a determinação da Sala de Aula Modelo (Infantil III ao 
Infantil V), foi realizada a análise para o leiaute das demais 
Salas de aula, as quais contam com berçário para os alunos 
do Infantil I e do Infantil II. Entretanto, baseada na pedago-
gia Montessoriana e na intenção de proporcionar uma ex-
periência mais dinâmica, foi proposta uma configuração de 
leiaute com redes e camas infantis no chão, que dão maior 
liberdade e independência para os pequenos (Figura 80). 
As aberturas e jardins internos também fazem parte para o 
conforto térmico do ambiente.
_Figura 80:  Estudo da Planta Baixa Sala de Aula Berçário. Fonte: Elabo-
rado pela autora em 2021.
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As Salas de Recursos Multifuncionais- SRM também foram 
pensadas desde a proposta inicial, considerando sua im-
portância para a inclusão dos alunos que possuírem neces-
sidade de acompanhamento e de estimulação do aprendi-
zado para além sala de aula. 

Assim, seguindo o estudo anterior (Figura 79), foi projetado 
um ambiente mais recluso, passível de controle da ilumi-
nação e dos sons (com forro próprio), e um outro ambiente 
que une possibilidades de estimulação manual, estimula-
ção com os jogos e objetos educativos entre aluno e profes-
sor e estimulação com o uso da tecnologia, além de vários 
armários para a guarda dos objetos a serem utilizados (Fi-
gura 81).

Seguindo a solução das salas de aula, as aberturas por ele-
mentos vazados e jardins internos também compõem os 
demais ambientes da escola, fortalecendo o partido arqui-
tetônico desenvolvido e a identidade visual buscada.

Para a efetiva circulação da ventilação nesses ambientes, 
foi determinado que além das paredes com elementos 
vazados, seriam utilizadas paredes baixas, ou com esqua-
drias, entre o corredor e os ambientes internos e as paredes 
externas dos corredores também possuiriam elementos va-
zados. Além de conforto térmico, cria-se um jogo de luz e 
sombra com a entrada de luz.
_Figura 81:  Estudo da Sala de Recursos Multifuncionais. Fonte: Elabora-
do pela autora em 2021.
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Seguindo a modulação hexagonal, foi pensada uma con-
figuração pudessem compor, através da implantação dos 
ambientes, pátios centrais, sobretudo com as salas de aula. 
Formando, então, os ambientes congregadores, como de-
fendidos no Referencial Teórico. Esses ambientes não edifi-
cados colaboram também, com grande relevância, no con-
ceito geral do projeto, sobretudo para a compreensão dos 
espaços pelas crianças e pela geração de encontros, pos-
sibilitando a utilização da Arquitetura para transmitir sen-
sações como o acolhimento e a proteção, por meio dessa 
configuração.

As circulações verticais, ocorridas devido aos desníveis do 
terreno, também foram pensadas para colaborar para um 
ambiente mais lúdico e envolvente, sobretudo pelo uso de 
escorregadores, pelos jardins internos e elementos vazados 
utilizados em conjunto.

Seguindo a proposta Montessori, os ambientes foram proje-
tados pensando nas crianças e em suas estaturas, dispondo 
de mobiliário flexível e passível de ser manipulado pelos pe-
quenos. Destaca-se o uso da madeira nos mobiliários e nos 
estímulos oferecidos pela própria arquitetura, seja pelos 
jogos de luz e sombra oriundo dos elementos vazados, dos 
jardins internos e externos ou até da coberta e da estrutura 
que se firmam semelhantes a grandes árvores. Todos os de-
talhes do Centro de Educação Infantil Montessoriano foram 
pensados para que a escola se torne um ambiente instigan-
te e interativo para as crianças. Até os corredores, espaços 
que geralmente são monótonos, receberam o tratamento 
de elementos vazados e jardins, além da configuração an-
gulada permitida pela planta hexagonal. Características 
que os tornam ambientes não menos interessantes que os 
demais locais da escola.
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Como descrito, a disposição dos módulos hexagonais per-
mitiu a criação de espaços dinâmicos e angulados com ele-
mentos que se abrem para os pátios e jardins originados da 
implantação. Ademais, a planta baixa pensada a partir de 
hexágonos permitiu o desenvolvimento de uma modulação 
estrutural e modulação da coberta, seguindo o conceito de 
dispor de uma grande sombra para o edifício. 

Os ambientes voltados ao público em geral, configuram-se 
como uma continuação da escola, seguindo com os mate-
riais e com elementos hexagonais utilizados, de maneira 
que a própria forma permite a divisão entre os espaços pú-
blicos e os espaços voltados para os pequenos alunos, visi-
tantes e colaboradores da escola.

Para vencer o vão referente a cada hexágono e buscando 
passar uma sensação de leveza, foi utilizado o sistema de 
cobertura tensionada em módulos que se unem e permi-
tem o sombreamento de toda a edificação, além de fortifi-
car a identidade visual da escola, tornando-se um equipa-
mento único.

[6.4 Fluxograma]

Após a definição dos ambientes e de seu pré-dimensiona-
mento, foi iniciado um estudo acerca da relação de fluxos 
entre tais espaços.
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Partindo inicialmente das relações entre os setores foi esta-
belecido a correlação entre os setores Administrativo e Edu-
cacional e entre o Setor de Serviços e Setor de Alimentação. 
Dessa forma, a associação dos setores de Serviço e alimen-
tação funcionam como uma rede de apoio para o funciona-
mento do Administrativo e Educacional. Já o Setor Público 
se relaciona de maneira mais independente que os demais 
setores, porém, apresenta relação com o setor Educacional 
e com o Administrativo.

Após a definição da similaridade entre os setores, partiu-
-se para o estudo dos ambientes. Pensando em questões 
de funcionalidade e otimização das tarefas exercidas, foi 
montado um fluxograma (Figura 82) que demonstra a or-
ganização entre os espaços do Centro de Educação Infantil 
Montessoriano com base na proporção espacial que cada 
ambiente representa, com base nas áreas definidas no pré-
-dimensionamento do programa de necessidades. Desta-
cam-se os principais acessos à edificação e os principais 
fluxos de cada grupo representados por cores, segundo a 
legenda.
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_Figura 82:  Fluxograma. Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 83:  Setorização em Planta. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.

[6.5 Setorização] 

Com base nas definições da forma e no fluxograma desen-
volvido (Figura 82), foram então estabelecidos o funciona-
mento e a setorização dos demais ambientes do projeto 
desenvolvido (Figura 83).  

Devido à elevação do terreno, foram criados três platôs que 
abrigarão a escola. Para melhor ventilação e vista, o setor 
educacional foi posicionado no platô superior. O platô in-
termediário abrigou os demais setores do funcionamento 
da escola, setor administrativo, setor de alimentação e se-
tor de infraestrutura. O platô inferior ficou voltado para o 
setor Público e de Infraestrutura.

O setor administrativo abriga a entrada principal da escola e 
a partir dele é possível o deslocamento para os demais seto-
res, visando a segurança das crianças em não possuir saídas 
do público próximas às salas de aula.

Ademais, buscou-se uma solução na edificação que permi-
tisse a ligação entre os platôs, em que o térreo de um platô 
é o primeiro pavimento do outro, tirando partido da topo-
grafia existente.

Ressalta-se ainda que ao fazer partido da forma hexagonal, 
foi possível criar pátios internos entre os conjuntos de he-
xágonos, possibilitando ainda mais captação da ventilação 
e da iluminação natural na maior parte dos ambientes da 
escola.
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[6.6 Memorial Justificativo]

A partir do desafio do terreno íngreme, foram criados três 
platôs (Figura 84) nos quais o projeto foi implantado, de ma-
neira que cada nível possuísse acesso ao térreo do nível que 
se encontra. Dessa forma, buscou-se uma predominância 
do plano horizontal, para evitar grandes alturas e tornar a 
edificação mais próxima ao nível das pessoas.

A posição da edificação no terreno (Figura 85) se deu sobre-
tudo a partir da criação de pátios internos, considerando 
que a importância dos vazios e dos espaços livres colabo-
ram tanto quanto o espaço edificado para um projeto arqui-
tetônico. A partir dessas aberturas, foi possível a promoção 
de uma maior ventilação e insolação a todas as partes da 
escola. 
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_Figura 84: Perspectivas isométricas conceituais. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 85:  Planta de Locação Humanizada. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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Seguindo o partido da forma hexagonal, a configuração do 
edifício foi oriunda da combinação de módulos hexagonais, 
gerando uma grande dinamicidade nos espaços internos e 
externos, através das paredes inclinadas. Assim, nem mes-
mo os corredores possuem a configuração tradicional de 
um caminho retilíneo, já que as inclinações das paredes ge-
raram caminhos com diferentes espaços que aparentam se 
ampliar e permitem uma jornada com descobertas e refú-
gios ao longo dos corredores.
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_Figura 86:  Planta Baixa Nível 0.00. Fonte: Elaborado pela autora em 
2021.
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_Figura 87:  Planta Baixa Nível +3.04. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 87:  Planta Baixa Nível +6.08. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 89: Cortes Humanizados. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 90:  Fachadas Humanizadas. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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Para a realização da forma do edifício, foram desenvolvidos 
dois sistemas, um sistema estrutural de módulos compos-
tos de estrutura metálica associada à coberta tensionada e 
um sistema de amarração das alvenarias que fazem a veda-
ção da edificação (Figura 91).

Os módulos estruturais são uma associação de um pilar 
central metálico oco, o qual internamente recebe a tubula-
ção de queda d’água da coberta. Desse pilar partem a vigas 
metálicas inclinadas que se assemelham a galhos de uma 
árvore, o que traz uma característica estética-lúdica para o 
elemento construtivo. Essas vigas se unem às demais vigas 
hexagonais que sustentam e dão forma aos cabos de amar-
ração da coberta tensionada. Além disso, também foi cria-
da uma estrutura horizontal que une os módulos e permite 
uma maior sombra e proteção, funcionando como beiral.
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_Figura 91: Perspectivas explodida estrutural. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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Quanto à vedação da edificação, foi escolhido o tijolo ce-
râmico maciço para a vedação. Esse material, comum no 
Nordeste Brasileiro, gera uma representação da valorização 
da cultura e dos materiais locais, além de colaborar para a 
identidade e para a estética da edificação. O tijolinho, além 
do assentamento tradicional, também será locado seguin-
do o padrão desenvolvido para que se gere aberturas na al-
venaria, funcionando como uma parede de cobogós (Figura 
92). 
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_Figura 92: Perspectiva padrão dos tijolinhos. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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Essa escolha traz grandes benefícios para a edificação, 
permitindo a entrada de luz e ventilação natural, gerando 
diferentes efeitos da luz ao entrar nos ambientes, além de 
também ser uma marcante característica da arquitetura 
nordestina.

Os demais materiais (Figura 93), como pisos e revestimen-
tos, também seguem o padrão de materiais locais e mate-
riais com aspecto mais rústico, como o piso industrial de 
concreto. A madeira com tonalidade mais clara também é 
um material de destaque do projeto, seja aplicada no piso 
e forro, por revestimento vinílico, seja presente nos mobili-
ários adaptados. Reforçando o teor humanístico e montes-
soriano da escola.

_Figura 93: Painel de materiais do projeto. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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As esquadrias da fachada foram desenvolvidas especial-
mente para o projeto (Figura 94). Sendo uma composição de 
duas camadas de Lonas coloridas protegidas internamente 
por uma tela de proteção metálica de 35mm, unidas por 
uma estrutura de madeira e com pivô central que permite 
sua rotação. Assim, a fachada terá diferentes configurações, 
à medida que as esquadrias são abertas ou fechadas, além 
de trazer o colorido para as cores neutras já presentes na 
fachada.

Ressalta-se o caráter acessível da edificação, seguindo as 
recomendações da NBR 9050 e ampliando esses padrões 
para uma edificação ainda mais acessível e confortável, 
como se percebe na preocupação dos largos corredores, do 
nivelamento da edificação, nas esquadrias e no mobiliário.

Todos os detalhes do projeto foram pensados para tornar o 
Centro de Educação Infantil Montessoriano um espaço úni-
co para as crianças e para a comunidade local. As salas de 
aula (Figura 95), principais ambientes da escola, funcionam 
como os espaços que reúnem todas essas soluções adota-
das e transmitem a real intenção do partido do projeto de 
proporcionar um espaço lúdico, confortável e que funcio-
nasse como um facilitador do ensino montessoriano.
_Figura 94: Perspectiva esquemática das esquadrias. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 95: Perspectiva esquemática conceitual. 
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 96: Perspectiva esquemática da sala de aula.
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 97:  Perspectiva esquemática da sala de recursos 
multifuncionais.Fonte: Elaborado pela autora em 2021.



( 178 )

capítulo 06 projeto arquitetônico

_Figura 98:  Perspectiva esquemática dos jardins internos.
Fonte: Elaborado pela autora em 2021.
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[6.7 Perspectivas]

Seguindo o conceito da priorização de 
materiais locais e da criação de sensa-
ções a partir da arquitetura, foram ela-
boradas ilustrações que refletem os es-
tudos iniciais apresentados e a intenção 
do projeto de criar espaços memoráveis 
para os pequenos.
_Figura 99:  Perspectiva isométrica.Fonte: Ela-
borado pela autora em 2021.
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_Figura 100: Ampliação pátio interno.Fonte: Ela-
borado pela autora em 2021.
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_Figura 101: Ampliação pátio central.Fonte: Ela-
borado pela autora em 2021.
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_Figura 102: Ampliação pátio coberto.Fonte: 
Elaborado pela autora em 2021.
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_Figura 103: Entrada da Escola.
Fonte: Elaborado por Cena Rep. ( 183 )
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_Figura 104: Acesso ao setor público.
Fonte: Elaborado por Cena Rep.
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_Figura 105: Brincadeiras no pátio coberto.Fon-
te: Elaborado por Cena Rep.
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_Figura 106: Pátio central - o coração da escola.
Fonte: Elaborado por Cena Rep.
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_Figura 107: O pátio interno.
Fonte: Elaborado por Cena Rep.
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_Figura 108: A sala de aula.Fonte: 
Elaborado por Cena Rep. ( 191 )
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07 considerações finais

No decorrer deste trabalho, foi ampliada a compreensão acerca da Edu-
cação Infantil a partir da análise realizada pelo Referencial Teórico, so-
bretudo em como acontece a Educação Infantil no Brasil e a oferta desse 

serviço para as crianças que apresentam deficiência intelectual. 

O trabalho em questão também foi uma grande oportunidade de aprofunda-
mento do conhecimento acerca do método pedagógico Montessoriano e da 
Estimulação Precoce e sua relação com o ensino das crianças em seus primei-
ros anos de vida. Confirmando, assim as vantagens entre a associação desses 
métodos com a Educação Infantil.

Ressalta-se o entendimento da aplicação desses conceitos relacionados ao 
ensino com os conceitos da Psicologia Ambiental e da Arquitetura Sensorial, 
permitindo constatar as principais soluções a respeito do espaço construído 
voltado para a escola, para o desenvolvimento infantil e para o aproveitamen-
to das crianças.

As demais etapas foram igualmente engrandecedoras para a compreensão e 
desenvolvimento do tema escolhido. As referências projetuais analisadas e 
o estudo de caso, apesar das limitações oriundas da Pandemia do Covid-19, 
permitiram complementar as diretrizes de projeto, além de favorecerem para 
uma melhor percepção do espaço escolar. A fase do diagnóstico do terreno 
possibilitou a compreensão do contexto onde o Centro de Educação Infantil 
Montessoriano foi inserido, permitindo as melhores soluções de acordo com a 
região que se encontra e com a comunidade do bairro com a qual existirá uma 
relação direta.
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Alicerçada na combinação de todas essas fases, foi possível 
elaborar uma proposta conceitual para o Projeto Arquitetô-
nico, unindo os conceitos e as decorrências desse processo. 
Tal proposta permitiu o alcance dos objetivos propostos a 
partir da organização espacial, da volumetria e das deci-
sões adotadas, inclusive as internas, que refletem as sensa-
ções almejadas.

Ressalta-se que os estudos iniciados neste presente traba-
lho permitiram que os objetivos iniciais estipulados fossem 
atingidos, demonstrando a importância do ambiente es-
colar para uma educação de qualidade desde os primeiros 
anos de vida. Além disso, o trabalho em questão permite a 
continuidade dos estudos e do Projeto Proposto com diver-
sas possibilidades de continuidade à pesquisa seja por um 
estudo de viabilidade do Projeto Arquitetônico proposto, 
seja por uma Avaliação de Pós Ocupação (APO) para o apro-
fundamento da psicologia ambiental proposta.

Outra área de aprofundamento que poderia dar continui-
dade ao trabalho seria a área paisagística, através de, por 
exemplo, a análise da relação do paisagismo com o confor-
to térmico, análise sensações do ambiente com as espécies 
utilizadas e principalmente uma análise aprofundada da 
relação do Paisagismo com a aplicação da Pedagogia Mon-
tessoriana.

São inúmeras perspectivas que podem dar continuidade ao 
trabalho iniciado que gerarão ainda mais colaboração para 
o setor da Educação Infantil Montessoriano.
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