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CASA LAR NEGUEBE: REFERÊNCIA DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Isabela Bianca Carrilho Martins Luz 

 

RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é apresentar dados sobre as Instituições de Acolhimento para crianças e adolescentes, propondo um modelo simulado 
de uma instalação física/edificação que seja referência para a implantação de novas sedes e ampliação da rede de oferta. Expões-se as 
modalidades desses serviços no Brasil e as leis que fiscalizam a implantação dos mesmos, além de trazer um panorama do tema na cidade de 
Maringá. Há, ainda, recomendações importantes para esse tipo de projeto arquitetônico, como integração, ludicidade, uso das cores e a 
dimensão dos espaços. Assim, dentro de uma lógica sistêmica, o artigo atinge a meta de demonstrar a importante relação entre a arquitetura e 
o bem-estar de crianças e adolescentes que, por algum motivo, foram afastados do convívio familiar mediante ordem judicial.   
 
Palavras-chave: Abandono. Abrigo. Infância.   
 
 

ORPHANAGE NEGUEBE: REFERENCE OF ORPHANAGE TO WELCOME CHILDREN AND TEENAGERS   

ABSTRACT 
 

The purpose of this article is to introduce data about fost care institutions to children and teenagers, suggesting a simulated model of a 
physical/construction installation that is reference to set up new headquarters and to increase the deal on demand and supply. It shows the 
modalities of theses services in Brasil and the laws that supervise the construction, moreover it brings a landscape subject in the city of 
Maringá. Furthermore, there are important recommendation to this type of architectonic project, as integration, recreation, the use of colors 
and the dimension of spaces. In this case, within a systemic logic, the article aims to demonstrate the important relationship between the 
architecture and well-being of children and teenagers that for some reason, were apart from family environment through court order.   
 

Key-words: Abandonment. Orphanage. Childhood.        
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1 INTRODUÇÃO  

 

[...] A casa para moradia constituiu um substituto do útero materno, o primeiro alojamento, pelo qual, com 

toda a probabilidade, o homem ainda anseia, e no qual se achava seguro e se sentia à vontade. 

 Sigmund Freud1 

 

Muitas crianças encontram-se em situação de risco no Brasil e, quando retiradas do convívio familiar, necessitam de um lugar para 

serem acolhidas. A Casa Lar é um sistema de acolhimento proposto pelo governo que tem por meta abrigar crianças e adolescentes, 

oferecendo-lhes cuidado e afeto por meio dos cuidadores residentes.   

O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância de projetar e construir um ambiente físico agradável e acolhedor às 

crianças e adolescentes que, por motivos de situações de risco ou abandono, foram retirados do seio materno e encaminhados aos 

serviços de acolhimento. Tal tarefa atende aos requisitos do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Arquitetura e Urbanismo. 

Os levantamentos de dados feitos revelam que, apesar desde 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 

criança passar a ter seus direitos amparados por lei, mediante análises feitas, a realidade e a própria lei apresentam falhas no que se refere 

ao pré-dimensionamento de ambientes das Casas Lares, as quais, em alguns casos, não atendem às necessidades de bem-estar das 

crianças. Com esta pesquisa, pretende-se questionar a legislação vigente e propor sugestões arquitetônicas para edificações que abriguem 

serviços de acolhimento no Brasil, criando-se um modelo/referência de projeto para o serviço Casa Lar.  

Dessa forma, o projeto modelo é nominado Casa Neguebe, devido ao fato de o Deserto de Neguebe, localizado no extremo sul da 

Palestina, ser um local extremamente árido, porém, em determinado período do ano, as chuvas da região escorrem dos montes para o 

deserto como torrentes, regando a terra e fazendo florescer as mais belas flores, encontradas somente nesse local. Assim, o nome faz 
                                                           
1 FREUD, S. (1930). O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1974. 

p. 110-111. 
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analogia às crianças que chegam às Casas Lares muitas vezes sem esperança, mas encontram, nesses lugares, refúgio e motivação para um 

futuro melhor.  

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 O artigo funciona dentro da lógica sistêmica, pois busca relacionar a configuração arquitetônica de um sistema de acolhimento para 

crianças e adolescente com a atual realidade e necessidade desses indivíduos. A pesquisa é exploratória, caracteriza-se como qualitativa e 

utiliza o processo descritivo, além da realização de levantamento bibliográfico por meio de fontes diversas que discutem o tema.  

 

 

3 MODALIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NO BRASIL 

 

O serviço de acolhimento de menores no Brasil ocorre desde o período colonial, porém somente após a promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) que as crianças passam a ter seus direitos amparados pela lei, bem como o serviço de acolhimento 

torna-se uma medida protetiva de caráter excepcional e provisório (Art. 101). O ECA garante a todas crianças e adolescentes o direito de 

convivência em comunidade e em família de origem ou, somente nos casos de exceção, em abrigo ou família substituta. Há no Brasil, 

segundo balanço do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes (CNCA), 47 mil crianças e 

adolescentes vivendo em abrigo, porém apenas 7.300 dessas crianças estão em condições judiciais de serem adotadas. Diante deste 

quadro, vê-se a necessidade do governo e de órgãos não governamentais investirem tempo e recursos nos serviços de acolhimento, 
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aumentando a qualidade e a fiscalização. Atualmente, a criança que for detectada carente de afastamento da família de origem deve ser 

encaminhada para algum dos seguintes serviços de acolhimento: Abrigos Institucionais, Casas Lares ou Famílias Acolhedoras. 

O Abrigo Institucional oferece às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, afastados do seio da família, um acolhimento provisório 

por medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101) até que haja possibilidade de retorno da criança à família de origem ou, em último caso, à 

família substituta. O seu aspecto deve ser semelhante à uma residência comum inserida em bairros residenciais. O seu funcionamento 

diário acontece pelo revezamento de cuidadores, os quais desenvolvem determinadas tarefas da rotina cotidiana das crianças e jovens.  

O serviço Casa Lar de acolhimento provisório é disponibilizado em moradias nas quais uma pessoa ou um casal trabalha como 

cuidador(res) residente(s) (em uma casa que não a sua), prestando cuidado e proteção para até 10 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos 

em situações de abandono ou afastamento de suas famílias de origem. Seu aspecto e estrutura devem ser de uma residência privada 

inserida em áreas residenciais, favorecendo maior proximidade da criança ao convívio familiar e comunitário.  

Já a Família Acolhedora ocorre nas próprias residências de famílias cadastradas neste serviço, as quais acolhem provisoriamente 

crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de risco e afastadas do convívio familiar por medida protetiva até que haja viabilidade 

de retorno à família de origem ou encaminhamento ao serviço de adoção.  

Não há um tipo de serviço de acolhimento “ideal” para abrigar crianças, porém é possível afirmar que todas crianças necessitam de 

um ambiente agradável, no qual recebam afeto e se sintam amadas e cuidadas por pessoas que possam ser referências para elas. Desta 

forma, os serviços em que o cuidador tem mais proximidade da criança, devido ao maior tempo de trabalho diário e, consequentemente, 

maior vínculo, são os dos tipos Casa Lar e Família Acolhedora. Além disso, ambas modalidades possuem menor custo tanto para serem 

construídos quanto para serem mantidos, pois suas instalações físicas são de menor porte que o Abrigo Institucional. No entanto, segundo 

dados da Secretaria de Assistência Social de Maringá, grande parte das crianças retiradas do convívio familiar é encaminhada para Abrigos 

Institucionais, por causa da falta de pessoas dispostas a se cadastrarem no Programa Família Acolhedora ou a serem cuidadoras residentes 
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em uma Casa Lar. Um dos prováveis motivos desta ocorrência pode ser a escassez de casas adequadas, de modo a incentivar pessoas a 

morar e cuidar de crianças no serviço do tipo Casa Lar, por exemplo. 

  

 

4 LEIS QUE FISCALIZAM E ORIENTAM A IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS 

  

 O ECA prevê a fiscalização das entidades que ofertam os “Programas de abrigo”, estabelecendo princípios para sua organização 

(Art. 92) e exigindo a inscrição das mesmas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Art. 90) e no Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

Em 2003, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou o Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e 

Adolescentes, identificando irregularidades nessas entidades quanto à Legislação, o que contribuiu para intensificar a fiscalização da 

assistência prestada a essas crianças. De acordo com o Programa Nacional de Assistência Social – PNAS (2004, p. 37): 

 
A ênfase da proteção social especial deve priorizar a reestruturação dos serviços de abrigamento dos indivíduos que, por uma 
série de fatores, não contam mais com a proteção e o cuidado de suas famílias, para as novas modalidades de atendimento. A 
história dos abrigos e asilos é antiga no Brasil. A colocação de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos em 
instituições para protegê-los ou afastá-los do convívio social e familiar foi, durante muito tempo, materializada em grandes 
instituições de longa permanência, ou seja, espaços que atendiam a um grande número de pessoas, que lá permaneciam por 
longo período – às vezes a vida toda. São os chamados, popularmente, como orfanatos, internatos, educandários, asilos, entre 
outros. 

 

 Dessa forma, foi criado o documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), vigente 

no âmbito federal, o qual estabelece parâmetros para a construção e o funcionamento desses serviços no que se refere tanto ao ambiente 

físico quanto ao aspecto social.  
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5 OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM MARINGÁ 

 

Em 1963, em Maringá, foi criado o Lar Escola pelo bispo Dom Jaime com a finalidade de abrigar crianças abandonadas em regime de 

internato. Contudo, em 1990, com a criação do ECA, a instituição torna-se irregular e passa a funcionar, então, como Contraturno Escolar, 

permanecendo assim até os dias atuais, recebendo mais de 400 crianças e adolescentes em situação de risco, mas que convivem com suas 

famílias.2  

Em 1965, de acordo com Lara e Silva (2010), foi criado o Lar Betânia, um abrigo do sistema Casa Lar, por Maria Arlene Lima Justus, 

ligada à Igreja Missionária, a qual presidiu o Lar até 1993. Toda a verba para a manutenção da instituição, em tal período, era oriunda da 

comunidade local. Inicialmente, o abrigo atendeu 6 crianças, mas já chegou a acolher, em alguns momentos, 100 crianças e adolescentes 

em situação de risco. Entretanto, o Lar Betânia fechou suas portas devido a irregularidades, conforme as novas legislações.   

 Hoje, a cidade de Maringá possui um Abrigo Municipal Provisório do modelo Institucional, com capacidade para até 20 crianças e 

adolescentes de 12 à 18 anos em situação de risco. A entidade conta com 28 funcionários, entre os quais há educadores, psicólogos, 

assistentes sociais e pedagogo. A estrutura é nova, inaugurada em 2016, e funcionou como único abrigo da cidade até junho de 2017, 

quando foi lançado um segundo abrigo para acolher crianças de 0 à 11 anos. Atualmente, há 24 crianças distribuídas entre os dois abrigos, 

e a permanência delas no acolhimento é de no máximo dois anos, segundo o ECA.   

                                                           
2 Dados captados por meio de uma entrevista realizada com uma funcionária do Lar Escola da Criança, em março de 2017. 
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 Além desses abrigos, há, em Maringá, 28 famílias cadastradas no programa Família Acolhedora, contando com uma equipe técnica 

formada por um coordenador do serviço, um psicólogo e um assistente social, os quais supervisionam e prestam assistência a tais 

famílias.3  

 

 

6 RECOMENDAÇÕES DE PROJETO PARA CASA LAR 

   

Casa é o abrigo projetor que, depois do útero, o acompanhará até o túmulo. 
 Joseph Rykwert4 

 

 A casa, para o ser humano, em diversos aspectos, representa proteção. Enquanto um bebê é formado no útero materno, ele está 

protegido e alimentado, mas, após o nascimento, torna-se exposto ao mundo externo, precisando que a proteção continue. A partir deste 

conceito, Sigmund Freud (1974) associa a casa ao útero, explicando o desejo do ser humano de sempre “voltar para a casa”.  

 Dessa forma, nota-se a necessidade dos abrigos infantis serem, realmente, lugares agradáveis, onde as crianças e adolescentes 

possam se sentir protegidos e acolhidos. Ao levar em conta o estado emocional em que a maioria deles chegam ao abrigo, percebe-se 

sentimentos de medo, insegurança e rejeição. Não se despreza o fato de que afeto é transmitido entre dois ou mais seres humanos, não 

por um espaço físico. Por outro lado, não se pode negar que o ambiente no qual o ser humano vive influencia no seu bem-estar e no seu 

                                                           
3 Informações fornecidas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) de Maringá – PR. 

4 SEGRE, R. Casas brasileiras. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2006. p. 4. 
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comportamento, como demonstrou o filósofo francês Emmanuel Lévinas, segundo Segre (2006), afirmando que casa não é apenas um 

local funcional, mas também um ambiente gerador de prazer, essencial para a vida humana.  

 A partir desse raciocínio, segue algumas características necessárias para um projeto de serviço de acolhimento (tanto do Abrigo 

Institucional quanto do Casa Lar), visando um ambiente mais agradável e acolhedor possível.  

 

6.1 INTEGRAÇÃO 

 

 A integração dos ambientes, quando se trata de um espaço infanto-juvenil, é importante, pois, enquanto há a comunicação entre 

um local e outro, ocorre também o convívio entre as pessoas que estão em tais ambientes. A criança que brinca em um determinado 

cômodo, visualizando um adulto no espaço adjacente, sente-se segura para se divertir. Além disso, os cuidadores conseguem ter maior 

controle da atividade de cada criança. Este aspecto é fundamental para um Abrigo ou Casa Lar, pois as crianças em situação de risco 

necessitam de um lugar no qual sintam liberdade e, ao mesmo tempo, segurança.  

 
Integrado às primeiras sensações do ser humano, o espaço é o elemento material através do qual a criança experimenta o 
calor, o frio, a luz, a cor, o som e, em certa medida, a segurança que nele se sente [...] para a criança existe o espaço-alegria, o 
espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta, enfim, o espaço da liberdade ou da opressão. 
(LIMA, 1989, p. 13, 20). 
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Exemplo de sala, cozinha e copa integradas. Fonte: <http://imoveis.culturamix.com/construcao/sala-e-cozinha-integradas-ou-separadas>. 

 

 

 

6.2 LÚDICO  

 

 O lúdico faz referência a jogar, ao entretenimento, priorizando o divertimento. Segundo Santos (2000), durante muito tempo, a 

sociedade considerou o ato de brincar na infância sem importância. Somente a partir da década de 1950, por meio de estudos no campo da 

psicologia, passa-se a afirmar o brinquedo como a essência para o desenvolvimento da criança.  

http://imoveis.culturamix.com/construcao/sala-e-cozinha-integradas-ou-separadas
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Para estimular o brincar, conforme Santos (2011), é fundamental criar um ambiente com linguagem visual lúdica, por meio da 

combinação de elementos que compõe a mesma, como temas figurativos ou abstratos, formas orgânicas, cores, texturas gráficas, ritmo e 

movimento, variações de escala, materiais diferentes, entre tantos outros. Por se tratar de um abrigo que acolherá crianças de diversas 

faixas etárias, é interessante a criação do lúdico em um ambiente distinto, como a brinquedoteca, por exemplo.   

 

 

Exemplos de ambientes lúdicos que utilizaram de móveis e equipamentos da própria casa para trazer diversão às crianças. Fonte: 

<http://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2016/08/7-ideias-de-espacos-ludicos-surpreendentes-para-criancas.html>. 

 

 

6.3 CORES 

 

 A cor é um dos elementos da linguagem visual lúdica que mais se destaca. Estudos feitos por Mazzilli (2003) mostram uma 

identificação natural das crianças com a cor e, geralmente, a tendência das cores primárias e saturadas chamarem mais a atenção das 

crianças, as quais dão preferência para uma escala que varia do vermelho, laranja, amarelo, ao cinza púrpura e a paletas mais escuras. É 

http://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2016/08/7-ideias-de-espacos-ludicos-surpreendentes-para-criancas.html
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preciso saber combinar as cores para que haja harmonia, evitando a não legibilidade por excesso cromático. Além disso, cada cor possui 

um significado e desperta um sentimento em quem a aprecia, proporcionando sensações de bem-estar ou apatia, como mostra o esquema 

a seguir: 

 

Cores e seus significados. Fonte: <www.significadodascores.com.br>. 

http://www.significadodascores.com.br/
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Exemplo de interior com uso de cores primárias nos móveis (amarelo, azul e vermelho), deixando o ambiente mais alegre, descontraído e, ao mesmo tempo, 

equilibrado com a dosagem certa de cada cor. Fonte: <http://portal.revistaithome.com.br/para-voce/projeto-do-dia/402-ludico-e-colorido>.  
 

6.4 DIMENSÃO DOS ESPAÇOS 

 

A maioria das legislações que orientam a implantação de algum tipo de edificação procura estabelecer dimensões mínimas para 

projetar os ambientes. Todavia, em alguns casos, ocorrem alguns equívocos na lei ou na elaboração do projeto. Por meio da análise das 

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), constata-se que as dimensões mínimas 

recomendadas para projetar uma Casa Lar ou um Abrigo Institucional estão inadequadas, levando em conta a quantidade máxima de 

http://portal.revistaithome.com.br/para-voce/projeto-do-dia/402-ludico-e-colorido
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indivíduos que habitarão o local. O documento federal prescreve, por exemplo, um metro quadrado por pessoa para a sala de jantar/estar, 

porém, de acordo com Neufert (2007), essas dimensões desconsideram o mobiliário, a ergonomia e o bem-estar dos habitantes. Para 

calcular um pré-dimensionamento de qualquer ambiente, além da quantidade de pessoas, é necessário ter em mente o mobiliário que será 

utilizado e o espaço de circulação. Neste caso, uma sala de jantar para 12 pessoas, por exemplo, teria a metragem em torno de, no mínimo, 

21m². 

Além disso, é indispensável levar em conta a questão da acessibilidade, pois a casa pode abrigar diversos tipos de crianças, inclusive 

as que possuem alguma deficiência física e usam cadeiras de rodas. Para isso, é importante projetar os cômodos conforme os padrões da 

ABNT NBR 9050, como a largura mínima dos corredores e portas, dimensões e equipamentos dos banheiros atingíveis, entre outros itens 

que tornam a habitação confortável e acessível para todas as pessoas. 

 

Exemplo de casa acessível, na qual um cadeirante consegue ter acesso aos ambientes e realizar todas as atividades. Fonte: 

<https://thaisfrota.wordpress.com/2011/07/11/casa-acessivel/>. 

 

https://thaisfrota.wordpress.com/2011/07/11/casa-acessivel/
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Fonte: <http://www.acessibilidadenapratica.com.br/tag/quarto/>. 

 

Dessa forma, cada cômodo de uma Casa Lar deve ser pensado de modo a atender às necessidades de todas as crianças e 

adolescentes, independente de suas limitações e dificuldades de locomoção.  

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Esse artigo propõe traçar um panorama sobre como se encontram os serviços de acolhimento no Brasil e na cidade de Maringá, 

além de apresentar algumas soluções de melhoria da produção de projetos arquitetônicos de tais espaços.  

Apesar das intenções do governo federal de aumentar a fiscalização e estabelecer parâmetros para a implantação desses serviços, 

há melhorias a serem feitas, principalmente, em relação às dimensões dos espaços, presentes nas Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), evitando que sejam inferiores ao mínimo adequado.  

http://www.acessibilidadenapratica.com.br/tag/quarto/
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Além disso, são necessárias algumas recomendações de projeto, como a integração dos espaços em uma Casa Lar, a criação de um 

ambiente lúdico com uso das cores. Assim, o projeto modelo denominado Casa Neguebe torna-se referência em sistema de acolhimento, 

por possuir as características citadas e proporcionar um lugar agradável e acolhedor para crianças em situação de risco ou abandono, 

trazendo-lhes alívio e esperança.    

Conclui-se, dessa forma, que os objetivos deste artigo foram alcançados, uma vez que o mesmo traz dados e informações sobre os 

serviços de acolhimento, além de apresentar soluções arquitetônicas, por meio de um modelo de Casa Lar, a fim de melhorar a qualidade 

dos ambientes que acolhem crianças de 0 à 18 anos afastadas do convício familiar.  
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Casa das Crianças

Ficha técnica:
- Arquietos: MU Architecture 

- Localização: Briis-sous-Forges, França
- Autor: Maira Caldoncelli Vidal
- Área: 640m²
- Ano: 2014

Uma escola para crianças inserida em uma floresta, cujo partido
arquitetônico se dá em função da natureza. O aspecto interessante desse
projeto para ser aplicado à Casa Lar é a maneira como os setores são
distribuídos: a partir da área social (setor comum) que se localiza
no centro da edificação partem os fluxos para os demais ambientes
(salas de aulas, atividades, administrativo, etc), promovendo maior 
integração das pessoas que circulam.  Além disso, ao longo de sua 
estrutura em tábuas de madeira verticais, há grande aberturas que
permitem uma maior contato da criança com a natureza.

ambiente comumárea externa

grandes aberturas

Casa Vila Matilde

Ficha técnica:
- Arquietos: Terra e Tuma 

   Arquiteto Associados
- Localização: São Paula, Brasil
- Autor: Danilo Terra, Pedro Tuma, 
  Fernanda Sakano
- Área: 95m²
- Ano: 2015

A casa é implantada em um lote de 4,8m de testada por 25m de 
profundidade. As características que podem influenciar o projeto da
Casa Lar são: o fato de os ambientes serem conectados por um jardim 
interno que permite a iluminação e ventilação natural em toda a residência
e o fato de toda a estrutura da habitação ser feita em blocos de concreto
aparente favorecendo uma obra com custo baixo, maior controle e agilidade.

planta pav. térreo

planta pav. superiror

corta AA

jardim interno sala terraço
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Jardim Municipal
Barranquitas Sur

Ficha técnica:
- Arquietos: Subsecretaria de Obras

   de Arquitectura
- Localização: Santa Fé, Argentina
- Autor: Arq. Eduardo Navarro 
- Área: 1034m²
- Ano: 2012

A tipologia do Jardim de Infância foi criado a partir de uma grade 
modular onde os ambientes se intercalam com os dois  pátios internos 
permitindo  áreas de lazer espalhadas de uma maneira homogênea 
ao longo do edifício. Além disso, os pátios proporcionam ventilação 
natural, aumentando assim a eficiência energética com aberturas para
áreas verde e, ainda, trás segurança às crianças na hora do lazer, aspectos
fundamentais a serem considerados no projetos da Casa Lar. 

pátio sala

planta baixa

Casa Neguebe
acolhimento para crianças e adolescentes

As seguintes Diretrizes projetuais se referem à um
projeto de Serviço de Acolhimento do tipo Casa Lar 
que acolherá crianças e adolescentes. A analogia 
projetual é importante para análise e serve como 
referência para a concepção do projeto.ANALOGIA PROJETUAL



P E R F I L   D O   P Ú B L I C O   A L V O
A Casa Lar acolherá até 10 Crianças e adolescentes de 0 à 18 
anos em situação de risco ou abandono.

P R O G R A M A   D E   N E C E S S I D A D E S  /
P R É - D I M E N S I O N A M E N T O 

O R G A N O G R A M A   E   F L U X O S

L E G I S L A Ç Ã O
As leis analisadas e estudas para a elaboração desse 
projeto são:
- Lei Complementar nº 888/11 - Uso e Ocupação Solo de Maringá
- Lei Complementar 1045/16 - Código de Edificações de Maringá
- ABNT NBR 9050/15 - Norma de Acessibilidade 
- Orientações Técnicas de Serviço de Acolhimento / 2009

SETOR ÍNTIMO

SETOR SOCIAL

SETOR SERVIÇO

AMBIENTE ÁREA (m²)

Dormitórios (3) 13m² cada= 39m²

Dormitório casal acolhedor 12,60 m²

BWC casal 3,20m²

BWCs PNE (2) 7,70m² cada=15,4m²

Biblioteca 20m²

Lavabo 1,90m²

Sala Estar 21 m²

Sala Jantar 20 m²

Área externa/ Lazer à definir

Brinquedoteca 20m²

Cozinha 10,70m²

A. serviço 4m²

TOTAL 167,80m²

SALA ESTAR/
JANTAR

A. SERVIÇO

COZINHA
LAVABOLAVABO

BRINQUEDOTECA

DORMITÓRIO 1

DORMITÓRIO 2

DORMITÓRIO 3

BWC PNE

SUITE 
CUIDADOR(ES)

ÁREA EXTERNA
LAZER

BIBLIOTECA

BWC PNE

C O N T E X T O   E   T E R R E N O
A Casa Lar será um projeto modelo de uma instituição
acolhedora, semelhante à uma residência, atendendo 
à Legislação de Serviços de Acolhimento.
Para isso, o terreno escolhido é um lote da
cidade de Maringá, localizado em uma bairro residencial 
(Vila Progresso), próximo à Av. Mandacaru (eixo de 
comércio e serviço), ao Colégio Estadual Presidente
Kennedy, ao Hospital Universitário, e ao CRAS Mandacarú
(Secretaria Municipal de Assistência Social) atendendo 
assim, as necessidades das crianças. 
O lote possui as seguintes informações:

- Endereço: R. Naby Zacarias, Doutor, nº 77 
                        Bairro: Vila Progresso
- Zona: 14
- Quadra fiscal: 001
- Lote: 013
- Área: 525m²
- Testada: 14m
- Topografia: Terreno plano

ESTUDO TERRENO
Esc. 1:500

Casa Neguebe
acolhimento para crianças e adolescentes
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Primeiro programa de necessidades elaborados a partir de dados
das Orientações Técnicas de Serviço de Acolhimento/ 2009.

Casa Lar

Hospital 
Universitário

CRAS Mandacarú

Colégio Estadual

LOCALIZAÇÃO
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Casa Neguebe
acolhimento para crianças e adolescentes

IMPLANTAÇÃO
esc. 1:175

    Esse estudo preliminar se refere à uma Casa Lar que servirá como modelo
para outros serviços de acolhimento que poderão ser executados. Considerando
que o programa é simples e se assemelha muito à uma residência, é importante 
caracterizá-lo como um lar, oportunizando espaços privados e espaços de
encontro integrados à áreas externas a fim de otimizar a iluminação e 
ventilação natural. Além disso, o partido geral foi pensado a fim de atender 
a melhor eficiência energética da edificação mantendo as fachadas dos quartos
voltados à sudeste e a maior parte da fachada oeste sendo cega. O conforto 
térmico ocorre ainda por meio de grandes aberturas, incluindo uma zenital 
sobre a escada, que permitem a ventilação cruzada e iluminação natural. Além disso,
a Casa possui um telhado verde sobre a cobertura do pavimento térreo, contribuindo
p a r a  o  i s o l a m e n t o  t é r m i c o . 
     Por outro lado, esse é um local de passagem devendo marcar com boas
lembranças a permanência ali e, em função disso, foi utilizado decoração colorida
e lúdica no seu interior. Na fachada da edificação foi feito um grafite colorido
com flores remetendo ao nome da Casa, devido ao fato de o Deserto do Neguebe,
apesar de ser árido, receber as chuvas que escorrem dos montes uma vez por
ano, florescendo as mais belas flores e, fazendo assim, fazendo analogia às 
c r i a n ç a s  q u e  e n c o n t r a m  e s p e r a n ç a  n a  C a s a  L a r . 
 

Partido Geral

MANHÃ TARDE

ESTUDO DO SOL

As fachadas de todos quartos estão voltadas para sudeste, permitindo a incidência do sol no período da manhã.
Já no período da tarde, não há incidência do sol direta sobre os cômodos de maior permanência, apenas sobre
áreas molhadas como a área de serviço. 

QUADRO ESTATÍSTICO
ÁREA TERRENO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

TAXA OCUPAÇÃO

COEF. APROVEITAMENTO

ÁREA PERMEÁVEL

      525m²

      396.74m²

      54%

      0,92

314,98  |  59,9%

TELHADO VERDE

N.V.



PLANTA PAV. TÉRREO
VENTO 
PREDOMINANTE

    A setorização dos ambientes foi pensado da melhor maneira para atender às
crianças e adolescentes que estarão de passagem na Casa e ao(s) Cuidador(es) 
residente(s). Dessa forma, foi projetado espaço coletivo integrado, onde a cozinha,
sala de jantar e brinquedoteca estão no mesmo ambiente, o que facilita a
observação dos cuidadores sobre as crianças. Além disso, todos os ambientes
do térreo (Sala de estudos, sala de tv, quarto PNE) possuem suas aberturas 
voltadas para a área externa de lazer, facilitando essa integração e favorecendo
a iluminação e ventilação natural. A lavanderia foi projetada ao fundo da Casa
e em uma dimensão um pouco maior que o convencional, por ser um local de 
pouca permanência e para atender a demanda de roupas em épocas que a Casa 
Lar estiver com sua ocupação máxima de crianças e adolescentes. 
    Os quartos foram pensados de maneira a preservar a privacidade de cada
ocupante. Com a finalidade de integrar os moradores da residência, foi projetada
a Sala de estudos com livros e computadores. Já no caso de haver uma pessoa 
com alguma limitação física, foi projetado um quarto no térreo para cadeirante ao 
lado de um banheiro PNE.
    Foi criado ainda, uma horta aos fundos da área de lazer, com
o objetivo das crianças aprenderem a cultivar e terem contato maior com a
natureza.

0 5 10m

Setorização

Casa Neguebe
acolhimento para crianças e adolescentes

0 5 10m

PLANTA PAV. SUPERIOR VENTO 
PREDOMINANTE
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LEGENDA

1 - GARAGEM  |  30,56m² 

2 - SALA JANTAR/BRINQUEDOTECA | 82,40m² 

3 - COZINHA | 33,65m² 

4 - QUARTO PNE | 11,62m² 

5 - LAVATÓRIO | 5,85m² 

6 - BWC PNE | 4,73m² 

7 - VARANDA | 40,86m² 

8 - SALA TV | 18,39m² 

9 - SALA ESTUDOS | 18,39m² 

10 - LAVANDERIA | 14,62m² 

11 - ESTENDAL |  26m² 

12 - HORTA  |  25m² 

13 - PLAY GROUND  |  100m² 

14 - CIRCULAÇÃO  |  32,29m² 

15 - QUARTO 1  |  20,72m² 

16 - QUARTO 2  |  15,07m² 

17 - QUARTO 3  |  19,16m² 

18 - SUITE CUIDADOR(ES)  |  10,39m² 

19 - BWC CUIDADOR(ES)  |  4,43m² 

20 - LAVATÓRIO/ BWC MAS/FEM.  |  14m² 

21 - SACADA  |  21,10m² 



Casa Neguebe
acolhimento para crianças e adolescentes

Quarto 03 - Proposta despojada e divertida, em que duas camas são dispostas
na transversal sobre uma espécie de ‘mesanino’ acima de outras duas camas,
saindo do convencional e otimizando o espaço do ambiente.

Brinquedoteca - É projetada como uma extensão da escada, onde do patamar 
parte um escorregador e dos degraus da escada, nascem os nichos para
armazenar livros e brinquedos e uma mesa para desenhar.  

Caixa d`águaClarabóia com vidro
temperado, garantindo 
iluminação natural
(Ver detalhe)

Telhado verde contribuindo
para o isolamento térmico 
da edificação e aumentando 
a eficiência energética
(Ver detalhe dos componentes)

Laje impermeabilizada

Ambientes integrados (Cozinha/sala jantar/
Brinquedoteca), permitindo maior segurança
das crianças enquanto brincam sob os olhares 
dos cuidadores. 

BWC e Quarto adaptados
caso haja uma criança
ou adolescente com alguma 
dificuldade física 

Sistema construtivo
Convencional em alvenaria com
pilares e vigas de concreto, pois
é comum e de fácil conhecimento
no Brasil
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Detalhe Clarabóia
Esc. 1:25http://sustentarqui.com.br/urbanismo-paisagismo/telhados-verdes-sao-sustentaveis/
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O portão de acesso de veículos é opaco a fim de manter a privacidade na parte
envidraçada da sala

O grande destaque da fachada é o grafite colorido que remete às flores do
Deserto de Neguebe no volume superior da edificação.  

Todos os quartos possuem aberturas voltadas à sudeste e recebem assim, o sol
da manhã.

A fachada sudoeste não possui grande aberturas e, a que possui (Sala 
integrada) é protegida do sol pela sombra da edificação no período da tarde.

‘’Restaura, SENHOR, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, 
trazendo os seus feixes.’’
Salmo 126: 4-6

Isabela Bianca Carrilho Martins Luz
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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar dados sobre as Instituições de Acolhimento para crianças e 

adolescentes, propondo um modelo simulado de uma instalação física/edificação que seja 

referência para a implantação de novas sedes e ampliação da rede de oferta. Expões-se as 

modalidades desses serviços no Brasil e as leis que fiscalizam a implantação dos mesmos, além 

de trazer um panorama do tema na cidade de Maringá. Há, ainda, recomendações importantes 

para esse tipo de projeto arquitetônico, como integração, ludicidade, uso das cores e a dimensão 

dos espaços. Assim, dentro de uma lógica sistêmica, o artigo atinge a meta de demonstrar a 

importante relação entre a arquitetura e o bem-estar de crianças e adolescentes que, por algum 

motivo, foram afastados do convívio familiar mediante ordem judicial.   

 

Palavras-chave: Abandono. Abrigo. Infância.   

 

 

ORPHANAGE NEGUEBE: REFERENCE OF ORPHANAGE TO WELCOME 

CHILDREN AND TEENAGERS   
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to introduce data about fost care institutions to children and 

teenagers, suggesting a simulated model of a physical/construction installation that is reference 

to set up new headquarters and to increase the deal on demand and supply. It shows the 

modalities of theses services in Brasil and the laws that supervise the construction, moreover it 

brings a landscape subject in the city of Maringá. Furthermore, there are important 

recommendation to this type of architectonic project, as integration, recreation, the use of colors 

and the dimension of spaces. In this case, within a systemic logic, the article aims to demonstrate 

the important relationship between the architecture and well-being of children and teenagers that 

for some reason, were apart from family environment through court order.   
  
Key-words: Abandonment. Orphanage. Childhood.       
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1 INTRODUÇÃO  

 

[...] A casa para moradia constituiu um substituto do 

útero materno, o primeiro alojamento, pelo qual, com 

toda a probabilidade, o homem ainda anseia, e no 

qual se achava seguro e se sentia à vontade. 

 Sigmund Freud1 

 

Muitas crianças encontram-se em situação de risco no Brasil e, quando retiradas do 

convívio familiar, necessitam de um lugar para serem acolhidas. A Casa Lar é um sistema de 

acolhimento proposto pelo governo que tem por meta abrigar crianças e adolescentes, 

oferecendo-lhes cuidado e afeto por meio dos cuidadores residentes.   

O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância de projetar e construir um 

ambiente físico agradável e acolhedor às crianças e adolescentes que, por motivos de 

situações de risco ou abandono, foram retirados do seio materno e encaminhados aos serviços 

de acolhimento. Tal tarefa atende aos requisitos do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Os levantamentos de dados feitos revelam que, apesar desde 1990, com a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a criança passar a ter seus direitos amparados 

por lei, mediante análises feitas, a realidade e a própria lei apresentam falhas no que se refere 

ao pré-dimensionamento de ambientes das Casas Lares, as quais, em alguns casos, não 

atendem às necessidades de bem-estar das crianças. Com esta pesquisa, pretende-se 

questionar a legislação vigente e propor sugestões arquitetônicas para edificações que 

abriguem serviços de acolhimento no Brasil, criando-se um modelo/referência de projeto para 

o serviço Casa Lar.  

Dessa forma, o projeto modelo é nominado Casa Neguebe, devido ao fato de o Deserto 

de Neguebe, localizado no extremo sul da Palestina, ser um local extremamente árido, porém, 

em determinado período do ano, as chuvas da região escorrem dos montes para o deserto 

como torrentes, regando a terra e fazendo florescer as mais belas flores, encontradas somente 

nesse local. Assim, o nome faz analogia às crianças que chegam às Casas Lares muitas vezes 

sem esperança, mas encontram, nesses lugares, refúgio e motivação para um futuro melhor.  

 

 

 

                                                           
1 FREUD, S. (1930). O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1974. p. 110-111. 
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2 METODOLOGIA 

 

 O artigo funciona dentro da lógica sistêmica, pois busca relacionar a configuração 

arquitetônica de um sistema de acolhimento para crianças e adolescente com a atual realidade 

e necessidade desses indivíduos. A pesquisa é exploratória, caracteriza-se como qualitativa e 

utiliza o processo descritivo, além da realização de levantamento bibliográfico por meio de 

fontes diversas que discutem o tema.  

 

 

3 MODALIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NO BRASIL 

 

O serviço de acolhimento de menores no Brasil ocorre desde o período colonial, 

porém somente após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que as 

crianças passam a ter seus direitos amparados pela lei, bem como o serviço de acolhimento 

torna-se uma medida protetiva de caráter excepcional e provisório (Art. 101). O ECA garante 

a todas crianças e adolescentes o direito de convivência em comunidade e em família de 

origem ou, somente nos casos de exceção, em abrigo ou família substituta. Há no Brasil, 

segundo balanço do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadastro Nacional de Crianças 

e Adolescentes (CNCA), 47 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigo, porém apenas 

7.300 dessas crianças estão em condições judiciais de serem adotadas. Diante deste quadro, 

vê-se a necessidade do governo e de órgãos não governamentais investirem tempo e recursos 

nos serviços de acolhimento, aumentando a qualidade e a fiscalização. Atualmente, a criança 

que for detectada carente de afastamento da família de origem deve ser encaminhada para 

algum dos seguintes serviços de acolhimento: Abrigos Institucionais, Casas Lares ou Famílias 

Acolhedoras. 

O Abrigo Institucional oferece às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, afastados do 

seio da família, um acolhimento provisório por medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101) 

até que haja possibilidade de retorno da criança à família de origem ou, em último caso, à 

família substituta. O seu aspecto deve ser semelhante à uma residência comum inserida em 

bairros residenciais. O seu funcionamento diário acontece pelo revezamento de cuidadores, os 

quais desenvolvem determinadas tarefas da rotina cotidiana das crianças e jovens.  

O serviço Casa Lar de acolhimento provisório é disponibilizado em moradias nas 

quais uma pessoa ou um casal trabalha como cuidador(res) residente(s) (em uma casa que não 

a sua), prestando cuidado e proteção para até 10 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em 



6 

 

situações de abandono ou afastamento de suas famílias de origem. Seu aspecto e estrutura 

devem ser de uma residência privada inserida em áreas residenciais, favorecendo maior 

proximidade da criança ao convívio familiar e comunitário.  

Já a Família Acolhedora ocorre nas próprias residências de famílias cadastradas neste 

serviço, as quais acolhem provisoriamente crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação 

de risco e afastadas do convívio familiar por medida protetiva até que haja viabilidade de 

retorno à família de origem ou encaminhamento ao serviço de adoção.  

Não há um tipo de serviço de acolhimento “ideal” para abrigar crianças, porém é 

possível afirmar que todas crianças necessitam de um ambiente agradável, no qual recebam 

afeto e se sintam amadas e cuidadas por pessoas que possam ser referências para elas. Desta 

forma, os serviços em que o cuidador tem mais proximidade da criança, devido ao maior 

tempo de trabalho diário e, consequentemente, maior vínculo, são os dos tipos Casa Lar e 

Família Acolhedora. Além disso, ambas modalidades possuem menor custo tanto para serem 

construídos quanto para serem mantidos, pois suas instalações físicas são de menor porte que 

o Abrigo Institucional. No entanto, segundo dados da Secretaria de Assistência Social de 

Maringá, grande parte das crianças retiradas do convívio familiar é encaminhada para Abrigos 

Institucionais, por causa da falta de pessoas dispostas a se cadastrarem no Programa Família 

Acolhedora ou a serem cuidadoras residentes em uma Casa Lar. Um dos prováveis motivos 

desta ocorrência pode ser a escassez de casas adequadas, de modo a incentivar pessoas a 

morar e cuidar de crianças no serviço do tipo Casa Lar, por exemplo. 

  

 

4 LEIS QUE FISCALIZAM E ORIENTAM A IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS 

  

 O ECA prevê a fiscalização das entidades que ofertam os “Programas de abrigo”, 

estabelecendo princípios para sua organização (Art. 92) e exigindo a inscrição das mesmas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Art. 90) e no Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

Em 2003, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou o 

Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes, identificando 

irregularidades nessas entidades quanto à Legislação, o que contribuiu para intensificar a 

fiscalização da assistência prestada a essas crianças. De acordo com o Programa Nacional de 

Assistência Social – PNAS (2004, p. 37): 
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A ênfase da proteção social especial deve priorizar a reestruturação dos 

serviços de abrigamento dos indivíduos que, por uma série de fatores, não 

contam mais com a proteção e o cuidado de suas famílias, para as novas 

modalidades de atendimento. A história dos abrigos e asilos é antiga no 

Brasil. A colocação de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e 

idosos em instituições para protegê-los ou afastá-los do convívio social e 

familiar foi, durante muito tempo, materializada em grandes instituições de 

longa permanência, ou seja, espaços que atendiam a um grande número de 

pessoas, que lá permaneciam por longo período – às vezes a vida toda. São 

os chamados, popularmente, como orfanatos, internatos, educandários, 

asilos, entre outros. 

 

 Dessa forma, foi criado o documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento 

para Crianças e Adolescentes (2009), vigente no âmbito federal, o qual estabelece parâmetros 

para a construção e o funcionamento desses serviços no que se refere tanto ao ambiente físico 

quanto ao aspecto social.  

  

 

5 OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM MARINGÁ 

 

Em 1963, em Maringá, foi criado o Lar Escola pelo bispo Dom Jaime com a finalidade 

de abrigar crianças abandonadas em regime de internato. Contudo, em 1990, com a criação do 

ECA, a instituição torna-se irregular e passa a funcionar, então, como Contraturno Escolar, 

permanecendo assim até os dias atuais, recebendo mais de 400 crianças e adolescentes em 

situação de risco, mas que convivem com suas famílias.2  

Em 1965, de acordo com Lara e Silva (2010), foi criado o Lar Betânia, um abrigo do 

sistema Casa Lar, por Maria Arlene Lima Justus, ligada à Igreja Missionária, a qual presidiu o 

Lar até 1993. Toda a verba para a manutenção da instituição, em tal período, era oriunda da 

comunidade local. Inicialmente, o abrigo atendeu 6 crianças, mas já chegou a acolher, em 

alguns momentos, 100 crianças e adolescentes em situação de risco. Entretanto, o Lar Betânia 

fechou suas portas devido a irregularidades, conforme as novas legislações.   

 Hoje, a cidade de Maringá possui um Abrigo Municipal Provisório do modelo 

Institucional, com capacidade para até 20 crianças e adolescentes de 12 à 18 anos em situação 

de risco. A entidade conta com 28 funcionários, entre os quais há educadores, psicólogos, 

assistentes sociais e pedagogo. A estrutura é nova, inaugurada em 2016, e funcionou como 

único abrigo da cidade até junho de 2017, quando foi lançado um segundo abrigo para acolher 

                                                           
2 Dados captados por meio de uma entrevista realizada com uma funcionária do Lar Escola da Criança, em 

março de 2017. 
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crianças de 0 à 11 anos. Atualmente, há 24 crianças distribuídas entre os dois abrigos, e a 

permanência delas no acolhimento é de no máximo dois anos, segundo o ECA.   

 Além desses abrigos, há, em Maringá, 28 famílias cadastradas no programa Família 

Acolhedora, contando com uma equipe técnica formada por um coordenador do serviço, um 

psicólogo e um assistente social, os quais supervisionam e prestam assistência a tais famílias.3  

 

 

6 RECOMENDAÇÕES DE PROJETO PARA CASA LAR 

   

Casa é o abrigo projetor que, depois do útero, o 

acompanhará até o túmulo. 

 Joseph Rykwert4 

 

 A casa, para o ser humano, em diversos aspectos, representa proteção. Enquanto um 

bebê é formado no útero materno, ele está protegido e alimentado, mas, após o nascimento, 

torna-se exposto ao mundo externo, precisando que a proteção continue. A partir deste 

conceito, Sigmund Freud (1974) associa a casa ao útero, explicando o desejo do ser humano 

de sempre “voltar para a casa”.  

 Dessa forma, nota-se a necessidade dos abrigos infantis serem, realmente, lugares 

agradáveis, onde as crianças e adolescentes possam se sentir protegidos e acolhidos. Ao levar 

em conta o estado emocional em que a maioria deles chegam ao abrigo, percebe-se 

sentimentos de medo, insegurança e rejeição. Não se despreza o fato de que afeto é 

transmitido entre dois ou mais seres humanos, não por um espaço físico. Por outro lado, não 

se pode negar que o ambiente no qual o ser humano vive influencia no seu bem-estar e no seu 

comportamento, como demonstrou o filósofo francês Emmanuel Lévinas, segundo Segre 

(2006), afirmando que casa não é apenas um local funcional, mas também um ambiente 

gerador de prazer, essencial para a vida humana.  

 A partir desse raciocínio, segue algumas características necessárias para um projeto de 

serviço de acolhimento (tanto do Abrigo Institucional quanto do Casa Lar), visando um 

ambiente mais agradável e acolhedor possível.  

 

                                                           
3 Informações fornecidas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) de Maringá – PR. 

4 SEGRE, R. Casas brasileiras. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2006. p. 4. 
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6.1 INTEGRAÇÃO 

 

 A integração dos ambientes, quando se trata de um espaço infanto-juvenil, é 

importante, pois, enquanto há a comunicação entre um local e outro, ocorre também o 

convívio entre as pessoas que estão em tais ambientes. A criança que brinca em um 

determinado cômodo, visualizando um adulto no espaço adjacente, sente-se segura para se 

divertir. Além disso, os cuidadores conseguem ter maior controle da atividade de cada 

criança. Este aspecto é fundamental para um Abrigo ou Casa Lar, pois as crianças em situação 

de risco necessitam de um lugar no qual sintam liberdade e, ao mesmo tempo, segurança.  

 

Integrado às primeiras sensações do ser humano, o espaço é o elemento 

material através do qual a criança experimenta o calor, o frio, a luz, a cor, o 

som e, em certa medida, a segurança que nele se sente [...] para a criança 

existe o espaço-alegria, o espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-

mistério, o espaço-descoberta, enfim, o espaço da liberdade ou da opressão. 

(LIMA, 1989, p. 13, 20). 

 

 

Exemplo de sala, cozinha e copa integradas. Fonte: <http://imoveis.culturamix.com/construcao/sala-e-

cozinha-integradas-ou-separadas>. 

 

 

 

http://imoveis.culturamix.com/construcao/sala-e-cozinha-integradas-ou-separadas
http://imoveis.culturamix.com/construcao/sala-e-cozinha-integradas-ou-separadas
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6.2 LÚDICO  

 

 O lúdico faz referência a jogar, ao entretenimento, priorizando o divertimento. 

Segundo Santos (2000), durante muito tempo, a sociedade considerou o ato de brincar na 

infância sem importância. Somente a partir da década de 1950, por meio de estudos no campo 

da psicologia, passa-se a afirmar o brinquedo como a essência para o desenvolvimento da 

criança.  

Para estimular o brincar, conforme Santos (2011), é fundamental criar um ambiente 

com linguagem visual lúdica, por meio da combinação de elementos que compõe a mesma, 

como temas figurativos ou abstratos, formas orgânicas, cores, texturas gráficas, ritmo e 

movimento, variações de escala, materiais diferentes, entre tantos outros. Por se tratar de um 

abrigo que acolherá crianças de diversas faixas etárias, é interessante a criação do lúdico em 

um ambiente distinto, como a brinquedoteca, por exemplo.   

 

 

Exemplos de ambientes lúdicos que utilizaram de móveis e equipamentos da própria casa para trazer 

diversão às crianças. Fonte: <http://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2016/08/7-

ideias-de-espacos-ludicos-surpreendentes-para-criancas.html>. 

 

 

6.3 CORES 

 

 A cor é um dos elementos da linguagem visual lúdica que mais se destaca. Estudos 

feitos por Mazzilli (2003) mostram uma identificação natural das crianças com a cor e, 

geralmente, a tendência das cores primárias e saturadas chamarem mais a atenção das 

crianças, as quais dão preferência para uma escala que varia do vermelho, laranja, amarelo, ao 

http://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2016/08/7-ideias-de-espacos-ludicos-surpreendentes-para-criancas.html
http://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2016/08/7-ideias-de-espacos-ludicos-surpreendentes-para-criancas.html
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cinza púrpura e a paletas mais escuras. É preciso saber combinar as cores para que haja 

harmonia, evitando a não legibilidade por excesso cromático. Além disso, cada cor possui um 

significado e desperta um sentimento em quem a aprecia, proporcionando sensações de bem-

estar ou apatia, como mostra o esquema a seguir: 

 

Cores e seus significados. Fonte: <www.significadodascores.com.br>. 
 

 

Exemplo de interior com uso de cores primárias nos móveis (amarelo, azul e vermelho), deixando o 

ambiente mais alegre, descontraído e, ao mesmo tempo, equilibrado com a dosagem certa de cada cor. 

Fonte: <http://portal.revistaithome.com.br/para-voce/projeto-do-dia/402-ludico-e-colorido>.  

http://www.significadodascores.com.br/
http://portal.revistaithome.com.br/para-voce/projeto-do-dia/402-ludico-e-colorido
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6.4 DIMENSÃO DOS ESPAÇOS 

 

A maioria das legislações que orientam a implantação de algum tipo de edificação 

procura estabelecer dimensões mínimas para projetar os ambientes. Todavia, em alguns casos, 

ocorrem alguns equívocos na lei ou na elaboração do projeto. Por meio da análise das 

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), 

constata-se que as dimensões mínimas recomendadas para projetar uma Casa Lar ou um 

Abrigo Institucional estão inadequadas, levando em conta a quantidade máxima de indivíduos 

que habitarão o local. O documento federal prescreve, por exemplo, um metro quadrado por 

pessoa para a sala de jantar/estar, porém, de acordo com Neufert (2007), essas dimensões 

desconsideram o mobiliário, a ergonomia e o bem-estar dos habitantes. Para calcular um pré-

dimensionamento de qualquer ambiente, além da quantidade de pessoas, é necessário ter em 

mente o mobiliário que será utilizado e o espaço de circulação. Neste caso, uma sala de jantar 

para 12 pessoas, por exemplo, teria a metragem em torno de, no mínimo, 21m². 

Além disso, é indispensável levar em conta a questão da acessibilidade, pois a casa 

pode abrigar diversos tipos de crianças, inclusive as que possuem alguma deficiência física e 

usam cadeiras de rodas. Para isso, é importante projetar os cômodos conforme os padrões da 

ABNT NBR 9050, como a largura mínima dos corredores e portas, dimensões e 

equipamentos dos banheiros atingíveis, entre outros itens que tornam a habitação confortável 

e acessível para todas as pessoas. 

 

Exemplo de casa acessível, na qual um cadeirante consegue ter acesso aos ambientes e realizar todas 

as atividades. Fonte: <https://thaisfrota.wordpress.com/2011/07/11/casa-acessivel/>. 

https://thaisfrota.wordpress.com/2011/07/11/casa-acessivel/
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Fonte: <http://www.acessibilidadenapratica.com.br/tag/quarto/>. 

 

Dessa forma, cada cômodo de uma Casa Lar deve ser pensado de modo a atender às 

necessidades de todas as crianças e adolescentes, independente de suas limitações e 

dificuldades de locomoção.  

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Esse artigo propõe traçar um panorama sobre como se encontram os serviços de 

acolhimento no Brasil e na cidade de Maringá, além de apresentar algumas soluções de 

melhoria da produção de projetos arquitetônicos de tais espaços.  

Apesar das intenções do governo federal de aumentar a fiscalização e estabelecer 

parâmetros para a implantação desses serviços, há melhorias a serem feitas, principalmente, 

em relação às dimensões dos espaços, presentes nas Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), evitando que sejam inferiores ao mínimo 

adequado.  

Além disso, são necessárias algumas recomendações de projeto, como a integração 

dos espaços em uma Casa Lar, a criação de um ambiente lúdico com uso das cores. Assim, o 

projeto modelo denominado Casa Neguebe torna-se referência em sistema de acolhimento, 

por possuir as características citadas e proporcionar um lugar agradável e acolhedor para 

crianças em situação de risco ou abandono, trazendo-lhes alívio e esperança.    

Conclui-se, dessa forma, que os objetivos deste artigo foram alcançados, uma vez que 

o mesmo traz dados e informações sobre os serviços de acolhimento, além de apresentar 

http://www.acessibilidadenapratica.com.br/tag/quarto/
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soluções arquitetônicas, por meio de um modelo de Casa Lar, a fim de melhorar a qualidade 

dos ambientes que acolhem crianças de 0 à 18 anos afastadas do convício familiar.  
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