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1. RESUMO 

O período que compreende os primeiros seis anos de vida é intitulado Primeira 

Infância. É uma das fases mais importantes para o desenvolvimento humano, sendo 

a base para o desenvolvimento físico, social e cognitivo, além de possuir estreita 

relação com a fase adulta do indivíduo. O edifício escolar é um espaço que não pode 

ser considerado neutro no processo de ensino e desenvolvimento. A edificação em si 

também deve ser julgada como elemento influenciador na aprendizagem de seus 

usuários, o ambiente assume papel importante na evolução intelectual da criança. 

Diante disto, a Arquitetura Escolar não deve ser concebida sem levar em conta os 

seus usuários, se faz necessário o entendimento que a arquitetura faz parte do 

processo de ensino e a sua correta materialização traz consigo valores simbólicos 

muito além de simples estruturas para abrigar determinada atividade. 

A estimulação multissensorial consiste num conjunto de experiências que 

trabalham vários sentidos ao mesmo tempo, o que permite que a recepção de 

informações seja feita por diversos canais sensoriais, e não estritamente visual. 

Propõe-se que a arquitetura escolar seja trabalhada em conjunto com as teorias da 

psicologia e pedagogia, buscando soluções arquitetônicas que contribuam para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino por meio do fomento aos sentidos humanos. 

2. INTRODUÇÃO 

As edificações destinadas à educação possuem um simbolismo inegável para 

sociedade, isso se deve não só ao fato de sua destinação: de ensino, mas também à 

monumentalidade e imponência que estes edifícios possuíam quando surgiram as 

primeiras escolas. Durante séculos, a educação da criança esteve sob 

responsabilidade exclusiva da família, somente a partir do século XVIII, que surgiu-se 

a necessidade de criar ambientes para atender às crianças cujas mães trabalhavam. 

Neste contexto, surgem as escolas de primeira infância. O projeto destes edifícios 

escolares nasce com a exigência de abrigar uma grande quantidade de usuários, o 

que necessitava de construções rápidas e em grande escala. Tais necessidades 

implicaram significativamente na essência da arquitetura destes edifícios, que 

buscavam atender a quantidade, em desapreço com a qualidade dos ambientes. 

Estudos realizados pelo psicólogo Kurt Lewin (1960) obtiveram resultados 

satisfatórios em relação a inter-relação do indivíduo com o meio ambiente. De acordo 



com os estudos, denominados como “Psicologia ambiental”, o espaço físico em que o 

indivíduo habita, natural ou construído, pode influenciar em comportamentos 

individuais e na forma em que ele atua e percebe o seu entorno. Surge uma nova 

perspectiva para a concepção de espaços, agora, voltada à qualificar o ambiente para 

obter reciprocidade com o usuário.   

Lev Vygotsky, psicólogo bielo-russo, cuja principal abordagem de suas obras 

foi o desenvolvimento mental infantil, reconhece a escola como um espaço 

fundamental do processo de crescimento, onde o caminho da aprendizagem 

dependerá das experiências à qual o sujeito será exposto. Nesta mesma corrente, 

Jean Piaget, cientista suíço, fundamenta que o conhecimento é construído por 

informações advindas da interação com o ambiente, que, através de estímulos, é 

capaz de fomentar o aprendizado.  

O reconhecimento do meio é feito através dos principais sentidos humanos: 

visão, olfato, tato, paladar e audição. É a partir dos sentidos que um indivíduo percebe, 

reconhece e adquire informações. A multissensorialidade, ou seja, a utilização de mais 

de um sentido para a realização de determinada tarefa é alvo de frequentes pesquisas 

no campo pedagógico, e já é certificado que a aprendizagem significativa é dada pela 

combinação dos diferentes sentidos. 

A arquitetura de prédios escolares deve ser a reprodução materializada de 

signos e linguagens, uma expressão de valores simbólicos. O espaço escolar tem 

importante participação no processo de aprendizagem, é responsável pelos estímulos 

e comportamento dos usuários. Busca-se soluções arquitetônicas que estimulem o 

aperfeiçoamento dos sentidos humanos, como forma de contribuir para o 

desenvolvimento da aprendizagem de crianças de 0 à 6 anos. 

3. OBJETIVOS 

O Objetivo Geral deste Projeto de Pesquisa é contribuir com estudos e 

formulações teóricas aprofundadas sobre a influência do ambiente escolar no 

desenvolvimento da aprendizagem na primeira infância, focalizando-se nos estímulos 

aos sentidos humanos que a arquitetura pode causar no indivíduo. 

Com base no desenvolvimento desta pesquisa, apontam-se como Objetivos 

Específicos: avaliar como a arquitetura é importante no ambiente escolar, o que 

possibilitará criar metodologias e linguagens de projetos que visem uma melhor 



qualidade do espaço e, por consequência, do ensino; e utilizar de recursos 

arquitetônicos para incentivar o aperfeiçoamento dos sentidos clássicos do ser 

humano: visão, audição, olfato, paladar e tato; como forma de colaborar com o 

aprendizado individual e relacionamento social na primeira infância. 

4. METODOLOGIA 

a) Estudo de bibliografias que abordem como se dá o processo de aprendizagem de 

crianças de 0 à 6 anos de idade, a importância de atividades multissensoriais e a 

relação do ecossistema com o comportamento humano; 

b) Análise de similaridade. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O primeiro, e atual, momento da pesquisa consiste no levantamento de 

bibliografias e levantamento de análise de dados. Em seguida, serão analisados tais 

estudos teóricos referentes à arquitetura escolar, psicologia ambiental, ensino 

multissensorial, estimulação dos sentidos humanos e desenvolvimento cognitivo para 

reflexão e criação de novas percepções referentes ao tema. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao analisar os resultados obtidos até então, é possível afirmar a existência de 

diversas problemáticas a serem trabalhadas no decorrer da pesquisa, principalmente 

no que diz a respeito à estimulação de alguns sentidos humanos pela arquitetura, 

como, por exemplo, tato e paladar. No entanto, faz-se satisfatórias as pesquisas 

realizadas aos estímulos dos demais sentidos, principalmente a visão e a audição, no 

qual são comumente abordadas no projeto de arquitetura de ambientes escolares.  
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