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A INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA PRÉ ESCOLAR NO PROCESSO 

COGNITIVO  

 

 

Ana Luiza Populim Guedes 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo ressalta a importância do ambiente na educação infantil, identificando nos 

componentes arquitetônicos ferramentas essenciais para o desenvolvimento infantil. No 

entanto, para a compreensão dessa interligação, é necessário o conhecimento pedagógico e 

psicológico das crianças nos primeiros anos de vida. O objetivo geral da pesquisa é entender a 

importância da arquitetura na aprendizagem, educação e no desenvolvimento das crianças. A 

pesquisa literária indica os teóricos que contribuíram enfatizando a influência da utilização de 

técnicas arquitetônicas em conjunto com conhecimentos pedagógicos, para a promoção da 

educação das crianças. Desta forma, o artigo destaca a importância dos aspectos lúdicos na 

concepção de ambientes escolares, utilizados como ferramenta transformadora e inovadora 

para o desenvolvimento das crianças.  

 

Palavras-chave: Alunos. Infância. Lúdico. 

 

 

THE INFLUENCE OF THE PRE-SCHOOL ARCHITECTURE IN THE COGNITIVE 

PROCESS 

 

ABSTRACT 

 

This article suggests the importance of the enviroment in child education, having the 

architectural factors as one of the main tools of child development. However, to the 

comprehension of these factors is required the pedagogical and psychological knowledge of 

child in the first five years of live. The main goal of this research is to understand the 

importance of architecture in children´s learning, education and development. The literature 

review indicates the scholars that contributed by enphasis in the influence of the pedagogical 

aspects in conjuction with the architecture in children´s education. Therefore, this article 

highlights the importance of playful aspects in the conception of school environments, used as 

a transformative and innovative tool in child´s development. 

  

Keywords: Childhood. Ludic. Students. 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao destacar a grande evolução que vem ocorrendo nos processos pedagógicos da 

educação infantil nos últimos tempos, percebe-se que as creches e pré-escolas são, muito 

mais que locais para interações e brincadeiras, lugares onde são oferecidos estímulos às 

crianças para que desenvolvam aptidões e ganhem conhecimento, o que auxilia e 

complementa a educação praticada no âmbito familiar. Da mesma forma, o ambiente 

escolar também vem se aprimorando, visando sempre o melhor desenvolvimento das 

crianças. 

A importância do ambiente para o bem estar do indivíduo, está diretamente ligada a 

um lugar que desperte emoções em diferentes situações. Estudos sobre a cognição infantil, 

especificamente em crianças de 0 a 5 anos, elucidam o funcionamento da percepção e do 

aprendizado de crianças nessa fase, contribuindo para que a arquitetura das edificações 

escolares, na mesma proporção, também impactem no aprimoramento do aprendizado e 

desenvolvimento pessoal e intelectual. 

A adoção de recursos que reforcem os aspectos lúdicos nos ambientes escolares, 

proporciona uma melhor interação entre os alunos e o meio, servindo de ferramentas para o 

aprendizado, além de proporcionar um lugar mais atrativo e acolhedor. Por meio de 

brincadeiras e jogos, as crianças exploram o ambiente, desenvolvendo a criatividade e o 

sentimento de bem estar. 

Assim, o artigo tem como objetivo discorrer sobre a importância da arquitetura no 

processo cognitivo das crianças, uma vez que o ambiente escolar influencia na percepção do 

mundo. Deste modo, e sabendo que as crianças nascem com uma capacidade genética que 

permite que explorem o mundo através de seus sentidos, acredita-se que a adoção de recursos 

arquitetônicos adequados, desde o projeto da edificação até os mínimos detalhes, tais como 

como móveis e cores, possibilita a caracterização de edificações adequadas e estimulantes 

para essa faixa etária.  Inicialmente, o artigo vai tratar a percepção das crianças, levando em 

consideração o que as estimula a desenvolver essas percepções, e, na sequência, sugerir como 

deve ser um ambiente escolar ideal, finalizando com o conceito de lúdico na pre escola além 

de apresentar o exemplo de uma creche, cujo projeto arquitetônico permite que as crianças 

tenham mais autonomia. 
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PROCESSO COGNITIVO EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS  

 

O processo cognitivo infantil tem sido foco de estudos da neurociência e da 

psicologia visando o entendimento da capacidade de pensar e compreender das crianças. No 

início do século XX, o construtivismo de Jean Piaget (1896-1980, apud KOWALTOWSKI, 

2017), relaciona a teoria do desenvolvimento cognitivo com foco no processo de construção 

do conhecimento e sugere que as crianças não possuem habilidades para pensar da mesma 

forma que se observa nos adultos. Segundo este autor, para que haja um bom 

desenvolvimento cognitivo, os processos equilibradores da assimilação e da acomodação 

serão os responsáveis por todas as mudanças associadas ao desenvolvimento cognitivo. O 

eixo central desses processos, em uma criança, está relacionado com a interação 

meio/organismo, que acontece por meio da organização interna e adaptação do indivíduo em 

desenvolvimento com o meio. Isso ocorre devido ao fato de que a criança é dinâmica e está 

sempre interagindo com a realidade, com objetos e com as pessoas de diversas formas. 

Conforme o teórico e pensador acima citado, existem quatro estágios principais para 

o desenvolvimento cognitivo:  

 Sensório-motor/ maturação (nascimento a 2 anos) está relacionado aos reflexos 

(como a amamentação), passam a ter comportamentos voluntários (começam a 

perceber os objetos) e desenvolvem pensamentos simbólicos (imaginação); 

 Pré-operatório/ exercitação (2 a 7 anos) relacionado aos hábitos, adquirem uma 

visão mais ampla do mundo, atribuem sentimentos a objetos e é aflorado o 

egocentrismo; 

 Operatório concreto/ aprendizagem social (7 a 12 anos) tomam posse de 

linguagens, operações lógicas e procuram validação externa;  

 Operatório formal/ equilibração (12 anos em diante) auto regulação interna, 

passando a ser mais realistas e a pensar em coisas abstratas, lógicas e a tecer hipóteses. 

Portanto, ao elaborar o projeto arquitetônico de uma escola, cabe ao arquiteto ter 

ciência acerca dos estágios anteriormente mencionados para que o resultado espacial seja 

devidamente adequado a cada faixa etária.  
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ESTIMULAÇÃO PARA APRENDIZAGEM 

 

Alberca (2015, p. 59), sugere que “Todas as crianças precisam de estímulo, como as 

plantas de água. Sem estímulo o seu crescimento careceria do vigor necessário e a sua 

capacidade diminuiria”, afirmando ainda que uma criança mal estimulada na infância procura 

sempre o poder, a vingança ou a demonstração dos seus defeitos. No entanto, quando 

estimulada adequadamente tende a dirigir todos os seus atos para o bom comportamento, o 

que lhe é sempre mais gratificante. 

São vários os estímulos que podem ser oferecidos às crianças simultaneamente, tais 

como o afetivo (ligado ao emocional), o físico (capacidade física), o cognitivo (ligado a 

aprendizagem, atenção ... dentro outros...), além de estímulos sensoriais (os 5 sentidos). As 

crianças deverão receber esses estímulos através do contato com pessoas e ambientes durante 

toda a infância, o que possibilitará seu adequado desenvolvimento. Como forma de estimular 

todo seu potencial nos estágios do desenvolvimento cognitivo, as crianças precisam, portanto, 

de um ambiente estimulador, onde irão experimentar diferentes sensações com oportunidades 

para ouvir ou ser ouvida, sentir, explorar, brincar, ver, se divertir etc.  

Assim, considera-se que a primeira infância é a fase mais importante, pois é quando 

se forma o “indivíduo”. Portanto, para se alcançar um aprendizado de melhor qualidade e 

estimular a inteligência, as etapas de desenvolvimento devem ocorrer de forma prazerosa, 

lúdica e afetuosa. Em consequência, uma criança bem estimulada, se tornará mais ativa, 

criativa, dinâmica, emocionalmente equilibrada e saudável, e será, muito provavelmente, um 

adulto com personalidade fortalecida e com uma vida familiar, social e escolar mais 

harmoniosa. 

Segundo Kowaltowski (2017), na visão piagetiana por exemplo, é enfatizada a ideia 

de que a criança deve estudar em um ambiente dinâmico, pois isto a ajudará no 

desenvolvimento cognitivo. Desta forma, a escola deve instigar os alunos a realizarem 

atividades desafiadoras e que promovam descobertas, pois isso os ajudará no processo de 

aprendizagem. O teórico Piaget ressalta a ideia de que “a aprendizagem não resulta da ação 

das estruturas internas do indivíduo, nem é fruto da ação exclusiva da estimulação externa; 

mas somente se produz a partir da interação entre sujeito e o meio” (KOWALTOWSKI, 2017, 

p. 22). 
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ARQUITETURA ESCOLAR  

 

A escola é uma instituição de ensino que transmite conhecimento e valores, para que 

as pessoas possam ter condições de se integrar à sociedade. Assim, espera-se que o ambiente 

escolar realize a socialização intelectual da criança, de modo que, em sala de aula, os alunos 

entendam como é a sociedade.  

Segundo Frago e Escolano (2001, apud SANTOS, 2011, p.37), “a arquitetura escolar 

é um elemento cultural e pedagógico não só pelos condicionamentos que suas estruturas 

induzem, [...], mas também pelo papel da simbolização que desempenha na vida social”. Para 

os autores é importante a localização espacial da escola na sociedade, pois ela pode adquirir 

um papel de comunicação cultural através da arquitetura, favorecendo ou influenciando a vida 

não só dos estudantes, mas também da sociedade. Portanto, para que o projeto de uma 

edificação escolar influencie na educação positivamente, o arquiteto deverá dar valor ao 

programa da edificação.   

De acordo com Kowaltowski (2017, p. 11), “o ambiente físico escolar é, por 

essência, o local do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem”. Em outras 

palavras, o edifício escolar deve ter uma abordagem multidisciplinar que envolva professores, 

alunos e áreas do conhecimento, dentre outros fatores que influenciem um ambiente escolar 

ideal, para além do bom conforto acústico, térmico e luminoso, respeitando sempre as 

características do contexto cultural da região em que a edificação será inserida. 

Deste modo, segundo a mesma autora, quando um arquiteto define os espaços e usos, 

automaticamente está influenciando na educação da criança na escola, uma vez que o meio 

deve ser devidamente adequado ao uso proposto. Portanto, cabe ao arquiteto ter conhecimento 

de área pedagógica também, para desenvolver de forma mais adequada o programa e os 

ambientes, de acordo com as expectativas e características dos usuários. 

Um ambiente escolar deve oferecer conforto e bem-estar às pessoas, pois abriga 

diversos tipos de atividades que necessitam de variedade quanto ao mobiliário, aos 

equipamentos e aos materiais didáticos para cumprir com o objetivo de dar apoio às 

dinâmicas que ali serão realizadas. A forma do espaço, organização funcional, conjunto de 

percepções sensoriais (iluminação, cor, microclima, entre outros fatores), influenciam 

diretamente na qualidade desses ambientes (CEPPI e ZINI, 2013). Portanto a arquitetura da 

edificação contribui positivamente para um ambiente escolar favorável. Kowaltowski (2017, 

p.39) afirma que “além das características comportamentais de cada idade, o comportamento 
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humano relaciona-se também ao ambiente físico onde são desenvolvidas as atividades do dia 

a dia”.  

Para Franco e Escolano (2001, apud SANTOS, 2011, p.40), as experiências e 

lembranças adquiridas pelas pessoas durante a vida, estão ligadas aos diversos lugares que 

viveram. Desta forma, o espaço carrega diversas configurações que possibilitam que 

diferentes culturas realizem distintas atividades. Essas questões indicam importância do 

ambiente escolar, uma vez que vários indivíduos, com diferentes hábitos e costumes, 

compartilham o mesmo espaço. 

Cabe ainda destacar a relevância da psicologia ambiental, termo utilizado para a 

percepção humana ao ambiente, sendo interdisciplinar, pelo fato de envolver antropologia, 

sociologia, ergonomia, engenharia e os meios de planejamento da arquitetura. Sendo o 

ambiente arquitetônico o cenário da vida das pessoas, é importante que isto seja 

compreendido, uma vez que o conjunto arquitetônico poderá oferecer diversas sensações, tais 

como como conforto, segurança, acolhimento ou até mesmo insegurança e medo, aspectos 

esses que influenciam a vida das pessoas. Deste modo a arquitetura pode causar diversos 

sentimentos e emoções, e isso está ligado tanto ao ambiente interno quanto ao externo. 

Há quatro conceitos indispensáveis para a adequação de um ambiente à atividade que 

nele será realizada: privacidade, espaço pessoal, territorialidade e densidade. Privacidade 

permite ao indivíduo determinar um limite no ambiente e o que será visível para as outras 

pessoas, como por exemplo quando se fecha uma porta para outras pessoas não entrarem. 

Espaço pessoal é o entorno que o sujeito imagina para que tenha segurança. Territorialidade 

consiste em um sentimento de posse que a pessoa imagina em relação ao espaço em que está. 

Por fim, a densidade do lugar, que depende do arranjo dos móveis, iluminação, dentre outras 

diretrizes que, eventualmente, causariam a sensação de “sufocamento”, afetando o bem estar 

das pessoas (KOWALTOWSKI, 2017).  

O ambiente escolar deve ser flexível para estimular o aluno, tal qual sugere Herman 

Hertzberger (1999), que apresenta, como exemplo, um bloco de concreto posicionado no pátio 

da escola Montessori, que é capaz de estimular a criança a pensar que é uma ilha no meio de 

um mar aberto. Segundo um estudo realizado por Sommer (1974, apud KOWALTOWSKI, 

2017), a participação do usuário depende da organização e estrutura da escola. Como se 

observa no caso de salas de aula convencionais, com o layout inflexível, que dispõe as 

cadeiras em fileira e acaba causando distanciamento entre os alunos das últimas fileiras e o 

professor, gerando menos interação. O ideal, neste caso, seriam salas menores que 

possibilitassem menor distanciamento entre professor e aluno. 
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Ceppi e Zini (2013) abordam o termo sinestésico, que se refere a possibilidade de um 

ambiente conter vários planos sensoriais, como tato e visão, e que acabam possibilitando às 

pessoas vivenciarem experiências diversas. No caso de escolas, isso contribuirá de forma mais 

significativa para o aprendizado dos alunos, uma vez que a criança tem maior facilidade em se 

desenvolver através das percepções, como o tato e a visão.  

Outro estudo feito por Zeisel (1981, apud KOWALTOWSKI, 2017), afirma que o 

vandalismo presente nas escolas, está ligado ao detalhamento arquitetônico falho. A maioria 

desses problemas está nas áreas externas, como quadras, pátio, área de entrada, dentre outros, 

e poderiam ser evitados, adequando-se os tipos de superfície de cada região, posicionando as 

áreas paisagísticas afastadas dos locais para recreação, equilibrando altura e posição de 

luminárias etc. o que resultaria em ambientes mais duradouros.   

 

 

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL   

 

Partindo do princípio de que a criança é o principal usuário do espaço escolar, é 

interessante tratar dos conceitos relacionados ao lúdico, visto que estão totalmente ligados ao 

universo infantil. Portanto, o lúdico conceitua-se como algo que está relacionado ou que tem 

caráter de jogo, brinquedo e divertimento.  

 

Brincadeira se refere a ação de brincar [...], à espontaneidade de uma 

atividade não-estruturada, brinquedo é utilizado para designar o sentido de 

objeto de brincar; jogo é compreendido como brincadeira que envolve regras 

e, divertimento como um entretenimento ou distração (SANTOS, 2011, p. 

44). 

 

Cabe aos educadores utilizarem essa ferramenta (ludicidade) como meio para 

desenvolver nas crianças inúmeras capacidades para que a aprendizagem aconteça de forma 

espontânea, divertida e principalmente significativa. 

As brincadeiras sempre estiveram presentes na vida das crianças em diversos tempos 

e culturas, mas ganham um destaque ainda maior na educação infantil, onde se iniciam 

socialização e interação com outras crianças, possibilitando uma melhor aprendizagem através 

de ações positivas ao desenvolvimento infantil. Além disso, o professor, ao se utilizar do 

lúdico na construção da aprendizagem dos seus alunos, possibilita a eles o reconhecimento da 

identidade, desperta a autonomia, e transforma a escola em um local de estímulos, agrado e 
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diversão, possibilitando às crianças o desenvolvimento de muitas habilidades. Portanto, a 

escola é um local transformador.  

Para o psicólogo Vygostsky (1991, apud SILVA, 2014, p.16), as maiores conquistas 

de uma criança são adquiridas através do brinquedo, pois ele ensina a desejar, fazendo uma 

relação desses desejos a um eu-fictício, através do jogo e suas regras. O autor afirma ainda 

que é através da brincadeira que a criança vivencia experiências novas, propiciando seu 

desenvolvimento integral e sua consciência.  

Existem três modos de verificar a relação entre jogo e a educação. O primeiro, como 

recreação, algo relaxante face a qualquer atividade que requeira esforço. O segundo, como 

instrumento pedagógico, que aproveita a curiosidade da criança e o interesse pelo jogo, e 

utiliza esses dois elementos, curiosidade e interesse, de forma criativa. O terceiro modo é a 

utilização do jogo como diagnóstico da personalidade infantil, usando-o como forma de 

ajustar o ensino às necessidades individuais da criança (SANTOS, 2011). Dessa maneira, 

entende-se que o lúdico, construído por meio das brincadeiras e dos jogos, é essencial para o 

desenvolvimento da criança, ajudando-a na socialização e na aquisição de novos 

conhecimentos, contribuindo também para o desenvolvimento social, emocional moral e 

intelectual.  

Mazzili (2003, apud SANTOS, 2011, p.61), diz que a linguagem visual, é elaborada 

a partir de informações perceptivas do espaço que, principalmente analisadas conjunto, pode 

gerar diversas mensagens. Essas mensagens, percebidas pelas pessoas a partir dessas 

informações visuais depreendidas do espaço arquitetônico, se configuram em instrumentos 

essenciais na área de representação da arquitetura, sendo que a autora considera essa 

percepção como um meio essencial para a criação, já que possibilita que surjam diversas 

interpretações dependendo da cultura e vivência de cada pessoa.  

Portanto, diversas teorias foram propostas por arquitetos e designers para orientar no 

projeto de uma escola, porém para a utilização desses critérios, deve-se respeitar a cultura do 

local onde será inserida a edificação.  

Ceppi e Zinni (2013), apontam que um projeto escolar deve ter identificabilidade, ou 

seja, ser um edifício que não perca sua identidade de escola, mesmo aderindo a um projeto 

mais flexível e diferenciado. A maioria das salas do edifício, principalmente as salas de aula, 

devem estar voltadas a um pátio central, pois segundo os autores “este local auxilia na 

formação de relacionamentos [...] no sentido de promover encontros, interações sociais e o 

início da aquisição de uma identidade pública” (CEPPI e ZINNI, 2013, p. 45), além de 

eliminar a necessidade de corredores.  
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Outro ponto apontado pelos autores para um projeto escolar, é a possibilidade de 

transformação, a curto e longo prazos. Isso se faz por meio de divisórias, mobílias, painéis 

móveis, possibilidade de ampliação ao longo do tempo, dentre outras providências.  A escola 

deve ser “um laboratório para o aprendizado autônomo das crianças” (CEPPI e ZINNI, 2013, 

p. 48), ou seja, a maioria dos ambientes existentes em uma escola, devem possibilitar às 

crianças o acesso e utilização com segurança e autonomia.  

A relação de exterior e interior deve oferecer à criança a possibilidade de discernir o 

que está acontecendo no mundo lá fora, por meio de jardins de inverno, estufas e instalações 

que deixem visíveis o comportamento físico de fora.  

A transparência, relacionada à possibilidade de olhar para fora ou para observar as 

atividades de outras crianças, é possível de ser observada na Creche em Guastallia, do 

escritório Mario Cucinella Arquitetos, que será apresentada no final deste artigo. O apoio à 

comunicação também ocorre através da disponibilização às crianças de explorações outras, 

como, por exemplo, a instalação de espelhos na altura das crianças e de paredes que 

possibilitam diferentes tipos de aparatos. Há também elementos que instigam a imaginação 

das crianças, conforme exemplifica Hertzberger (1999), que, em uma das escolas que projetou  

utilizou uma cavidade quadrada no pátio, com blocos soltos que quando retirados podem 

servir como bancos, como mostram as imagens a seguir:  

 

 

Foto 1 – Cavidade quadrada no pátio interno da 

Escola Montessori, Delft 

 

Fonte: Escritório de arquitetura AHH 

Disponível em: 

<http://www.ahh.nl/index.php/en/>. Acesso em: 

06 de abr. 2020 

 

Foto 2 – Cavidade quadrada no pátio interno da 

Escola Montessori, Delft 

 

Fonte: Escritorio de arquitetura AHH 

Disponível 

em:<http://www.ahh.nl/index.php/en/>. 

 Acesso em: 06 de abr. 2020 

 

 

http://www.ahh.nl/index.php/en/
http://www.ahh.nl/index.php/en/
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Essa escola, Montessori em Delft, foi projetada na década de 1960 por Hertzberger, 

teórico e arquiteto que sempre se preocupou em projetar espaços interativos, que 

possibilitassem aos usuários a utilização seguindo sua imaginação.   

No meio escolar a iluminação pode ser modulada ou texturizada facilmente, “é 

importante que as crianças tenham a oportunidade de regular e manipular a luz natural de 

forma autônoma” (CEPPI e ZINNI, 2013, p. 61). Deste modo a iluminação natural torna-se 

um material vivo que pode ser manipulado. Há diversos tipos de iluminação, como por 

exemplo, a zenital, que pode trazer ao ambiente duas sensações opostas, tanto a de um 

ambiente triste e escuro, afetando assim o tempo de permanência do indivíduo no local, 

quanto a de um local puro e alegre, pois é considerado o efeito místico da luz. Há também a 

iluminação vinda de baixo, que ocorre por meio da reflexão solar na água, trazendo a 

sensação de leveza. 

As crianças respondem às cores de forma espontânea, tendo preferência sempre palas 

cores primárias. Para que o usuário entre em sintonia com suas próprias preferencias de cores, 

é importante segundo Ceppi e Zinni (2013), que o espaço seja policromado, porém sem que 

haja saturação das cores, o que acabaria levando a um ambiente cansativo e confuso. Deste 

modo, a opção preferencial é pelo uso de objetos coloridos.  

Crianças muito pequenas exploram o mundo através do tato, sentindo o material, a 

luz e a temperatura, tendo relações de simpatia, antipatia e indiferença. Por isso “é importante 

que em um ambiente tenha todas as categorias de materiais” (CEPPI e ZINNI, 2013, p. 84).  

Outro ponto a ser levado em consideração, é que todo lugar possui características que 

oferecem diferentes oportunidades, como chão, parede e teto. O chão, com certeza, é o local 

que oferece mais oportunidade em uma pré-escola, uma vez que crianças mais novas tendem a 

engatinhar ou brincar no chão. 

Ceppi e Zinni (2013), abordam a ideia de como é importante flexibilizar a 

temperatura do ambiente de acordo com a atividade que será proposta em cada local. Por 

exemplo, mais frio em ambientes que exigem mais movimentação. Os autores consideram 

também que o sistema de ventilação deve ser cruzado, prevenindo a condensação do ar.  

 

 

CRECHE REGGIO EMILIA  

 

A escola Reggio Emilia surgiu no fim da segunda guerra mundial, com base no 

trabalho do pedagogo Lóris Malaguzzi, após a cidade de Reggio Emilia ter sido devastada. A 
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população local, após vivenciar a guerra, entendeu necessário primeiramente recomeçar pela 

educação da futura geração, para que o mundo fosse melhor no futuro. Por conta disso, a 

reconstrução da cidade se iniciou pela construção da pré-escola, em que a criança pudesse ser 

protagonista do seu crescimento.  

Segundo Marafon e Menezes (2017), essa escola foi inspirada também nos métodos 

de Piaget, que sugerem que o ambiente ajuda na aprendizagem e desenvolvimento infantil. 

Dessa forma a metodologia Reggio Emilia acredita no desenvolvimento da criança, baseando-

se na ideia de que cada uma tem seu potencial no ambiente da escola.  

Vencedora de um concurso de arquitetura na Itália em 2014, a creche em Guastalla, 

distrito de Reggio Emillia, foi projetada para substituir duas escolas afetadas por um 

terremoto ocorrido na região, e teve a planta assinada pelo escritório MCA - Mario Cucinella 

Arquitetos - que adotou, como ponto de partida para o projeto, a geração de espaços que 

estimulassem a educação e o processo educativo. 

Os arquitetos projetaram um edifício que se diferenciou dos prédios existentes, para 

que as pessoas esquecessem a tragédia vivida e se sentissem mais relaxadas e acolhidas em 

seu interior. Após estudos pedagógicos e educativos relacionados ao crescimento da criança, o 

escritório Mario Cucinella Arquitetos projetou uma edificação em que as crianças fossem 

estimuladas através de percepções sensoriais como luz e cor e, para isso, organizou a 

disposição dos espaços com transparências, proporcionando a interação entre ambientes 

internos e externos. Os arquitetos optaram ainda pela escolha de materiais naturais, que 

despertassem sensações por meio do tato e das cores, colaborando com o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Outro material predominante foi a madeira 

que oferece ao usuário conforto térmico e segurança.  
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Além da edificação em si, foi projetado também um jardim botânico, por conta da 

variedade de espécies de plantas existentes na região, que atende a região como um espaço 

público. 

 

 

 

Foto 3 – Transparência na Creche em Guastalla Foto 4 – Elementos interativos na Creche em 

Guastalla 

  

Fonte: Galeria da Arquitetura 

Disponivel em: 

<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/> 

Acesso em: 24 mar. 2020 

 

Fonte: Galeria da Arquitetura 

Disponivel em: 

<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/> 

Acesso em: 24 mar. 2020 

Foto 5 – Nicho na Creche em Guastalla Foto 6 – Creche em Guastalla 

  

Fonte: ArchDaily 

Disponivel em: < 

http://www.archdaily.com.br/> 

Acesso em: 24 mar. 2020 

Fonte: ArchDaily 

Disponivel em: < http://www.archdaily.com.br/> 

Acesso em: 24 mar. 2020 

  

 

http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
http://www.archdaily.com.br/
http://www.archdaily.com.br/


15 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais reforçam a ideia da influência do projeto arquitetônico no 

processo cognitivo das crianças, através do despertar das emoções que o ambiente pode 

despertar nos indivíduos. No caso das pré-escolas, a arquitetura influencia no aprendizado e 

desenvolvimento das crianças, e para que possa contribuir positivamente o local deve oferecer 

qualidade espacial, lúdica e ambiental.  

Os elementos lúdicos desses espaços são fundamentais, principalmente para a 

formação de crianças de 0 a 5 anos, pois tornam o ambiente atrativo, dinâmico e acolhedor, 

contribuindo com a aprendizagem, como foi possível conferir nas imagens apresentadas ao 

longo do artigo. Verificou-se também, que a interação das crianças com a arquitetura pode ser 

otimizada, utilizando-se elementos que estimulem as percepções sensoriais, gerando assim 

uma maior integração com o ambiente.  

Portanto, um projeto arquitetônico de uma escola deve conter elementos que 

estimulem as crianças e para isso é necessário o maior contato possível delas com o meio 

exterior, feito muitas vezes por átrios abertos e janelas amplas. Importante também o uso de 

diferentes cores em um mesmo ambiente, seja por meio da decoração ou por pintura nas 

paredes. Para os mesmos fins, deve-se pensar no uso nichos ou elementos similares, que 

estimulem o movimento, a ação e os diversos tipos de brincadeiras. 
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