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“AO CONTRÁRIO, AS CEM EXISTEM.
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A CRIANÇA TEM
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CEM PENSAMENTOS
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CEM LINGUAGENS
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LHE SEPARAM A CABEÇA DO CORPO.

DIZEM-LHE:
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SÃO COISAS

QUE NÃO ESTÃO JUNTAS.

DIZEM-LHE:
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AO CONTRÁRIO, AS CEM EXISTEM.”
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O presente trabalho explana questões referentes a primeira infância e como sua 
valorização pode acarretar em mudanças na sociedade como um todo. Para 
tanto, é realizado um estudo que investiga como se dá o desenvolvimento nessa 
fase da vida, de que maneira ele pode influenciar o futuro da criança, e como a 
concepção do espaço onde ela está inserida e a promoção de atividades vol-
tadas ao seu crescimento podem influenciar em sua vida. Ao final, propõe uma 
intervenção no distrito do Jardim Ângela, um dos mais vulneráveis da cidade 
de São Paulo no que tange a primeira infância. Essa proposta projetual busca 
exemplificar um equipamento pensado para esse público.

PALAVRAS CHAVE
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A base da humanidade encontra-se na criança e em seu desenvolvimento, que 
tem como fase crucial a denominada primeira infância, determinada entre os últi-
mos meses de gestação até os seis anos de idade. Maria Montessori (s/d) afirma 
que “a infância constitui o elemento mais importante da vida do adulto: o elemen-
to construtor”. O crescimento do ser humano enquanto pessoa e futuro cidadão 
dá-se já a partir desse período.

Uma criança que tem acesso aos estímulos devidos, na época certa da vida, tem 
maiores chances de se desenvolver em um ser crítico, criativo e social, cons-
ciente de si mesmo e de seu entorno; a longo prazo contribuindo para a diminui-
ção de desigualdades sociais extremas, e para a formação de uma sociedade 
mais consciente, justa e igualitária.

É preciso entender como as experiências pelas quais as crianças passam 
podem afetá-las para a vida toda, e então criar possibilidades para que essas 
experiências sejam proveitosas e positivas, uma vez que esse é um grupo pouco 
observado em sua especificidade quando se tratam de assuntos relacionados a 
cidades e seus equipamentos e políticas.

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

Os primeiros anos são como construir a fundação de uma casa. 
Você constrói a estrutura sobre a qual todo o resto se desenvol-
verá. Então, se a fundação não for bem construída no começo da 
vida, conforme a construção se ergue, algo ruim pode acontecer. 
(Dr. Charles A. Nelson III, pediatra e neurocientista, Escola de 
medicina de Harvard e Hospital infantil de Boston, em entrevista 
ao filme “O começo da vida”, 2016)

A sociedade atual menospreza os diferentes tipos de personalidades existentes, 
tipos esses que, se valorizados em seus aspectos únicos, poderiam gerar pos-
sibilidades positivas para a humanidade em geral, potencializando-a nos mais 
diversos aspectos. As pessoas tendem a ser reduzidas a um único tipo de ser 
humano, com uma única personalidade, única inteligência, e única possibilidade 
de aprendizado e desenvolvimento. 

Cada criança que nasce traz com ela uma nova infinidade de possibilidades e 
surpresas, e é com essa essência que devemos recebe-las. De acordo com a 
Dra. Alison Gopnik (psicóloga e pesquisadora da Universidade da Califórnia, “O 
começo da vida”, 2016), “o aprendizado começa quando o bebê nasce, e há evi-
dências de que eles já aprendem dentro do útero.”

Se as nutrirmos desde o nascimento com os estímulos, ações, atitudes e am-
bientes apropriados, podemos cultivar cuidadosamente seus potencias intelec-
tuais, emocionais e morais. Nosso dever enquanto adultos é construir contextos 
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interessantes para essas crianças nessa fase em que está sendo formada a sua 
autopercepção e sua percepção do mundo.

Para tanto, esse trabalho se inicia a partir de uma conceituação, na qual, em um 
primeiro momento, é explanado o significado da primeira infância e sua impor-
tância no desenvolvimento do ser humano, e quais elementos podem ser utiliza-
dos para que esse desenvolvimento ocorra de uma maneira positiva. Em segui-
da, é apontada a importância do brincar enquanto atividade primordial na vida da 
criança e, por fim, é abordada a questão do espaço disponível, ou não, para que 
elas possam experimentar e se desenvolver.

Alguns casos são empregados no trabalho, a fim de estudar algumas possibili-
dades de programa e espaços físicos que são considerados bem-sucedidos no 
acolhimento desse público enquanto respeitam sua liberdade de ser e aprender. 

Foi adotado como objeto de estudo o distrito do Jardim Ângela, em São Paulo, 
considerado pelo Observatório da primeira infância, em 2017, o terceiro mais 
vulnerável da cidade no que diz respeito ao público da primeira infância.

Por fim, este trabalho propõe um equipamento voltado ao acolhimento das crian-
ças da região, oferecendo subsídios para o seu desenvolvimento pleno através 
da oferta de espaços amplos e estimulantes, e gerando possibilidades de trans-
formação em seu entorno.

Ao darmos atenção às questões e necessidades da primeira infância, estamos 
investindo na condição humana.





1  CONCEITUANDO

1.1  A PRIMEIRA INFÂNCIA

1.2  O BRINCAR

1.3  O ESPAÇO DA CRIANÇA
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Denomina-se primeira infância a fase da vida que compreende desde a gestação 
até os 6 anos de idade. Essa fase corresponde a um período crucial para o de-
senvolvimento do ser humano em todas as suas esferas: física, cognitiva, afetiva 
e social. De acordo com Alessandra Schneider e Vera Regina Ramires (2007): 

Desenvolvimento é definido como um processo de mudança no 
qual a criança passa a dominar níveis cada vez mais complexos 
de movimento, pensamento, sentimento e de interação com pes-
soas e objetos do ambiente. (p. 36)

O desenvolvimento da criança se dá não só por suas características biologica-
mente determinadas, mas resulta também de suas experiências e consequentes 
aprendizagens. É a partir da experiência que a criança passa a adquirir conheci-
mentos, habilidades, hábitos e valores.

O processo de desenvolvimento é multidimensional: inclui a 
dimensão psicomotora (capacidade de se movimentar e de 
coordenar os movimentos); a dimensão cognitiva (capacidade 
de pensar e raciocinar); a dimensão emocional (capacidade de 
sentir e ter autoconfiança); e a dimensão social (capacidade de 
estabelecer relações com os outros). Essas dimensões estão 
inter-relacionadas e devem ser consideradas de maneira integra-
da. Todas as crianças se desenvolvem segundo uma sequência 
ou esquema geral, mas o ritmo e a qualidade desse processo va-
riam de criança para criança e de cultura para cultura. (MYERS, 
1992, apud SCHNEIDER, RAMIRES, 2007, p. 37)

Para se atingir certa qualidade no desenvolvimento infantil são necessárias di-
versas oportunidades educativas, que vão desde os cuidados e direitos básicos 
das crianças, até o acesso a quantidade e qualidade de relações interpessoais, 
atividades e ambientes propícios, acolhedores e seguros. 

As mudanças propiciadas pelo desenvolvimento da criança afetam, não apenas 
suas estruturas físicas e sociais, mas também neurológicas.

1.1  A PRIMEIRA INFÂNCIA
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CONCEITUANDO

Desde as primeiras semanas de gestação, acontece uma prodi-
giosa multiplicação das células que compõem o nosso cérebro, 
os neurônios. Eles ainda não existem na segunda semana de 
gestação, mas 20 semanas depois já são 100 bilhões, interliga-
dos entre si, numa enorme rede que chega, ainda na primeira 
infância, a mais de um quatrilhão de conexões. Esses neurônios 
se diferenciam em grupos, funções e em espaços determinados 
geneticamente, carregando poderosos programas de interação 
com o ambiente em que vivemos. Os estímulos do ambiente mo-
dificam as conexões que nossos neurônios estabelecem entre si 
e nos permitem ir percebendo o mundo ao nosso redor, proces-
sando essas informações e reagindo de diversas formas a elas. 
A cada ano, surgem novas evidências da neurociência de que os 
primeiros anos de desenvolvimento – da concepção até o sexto 
ano e, particularmente, do zero aos três – estabelecem as bases 
das habilidades e competências que afetarão a aprendizagem, 
o comportamento e a saúde ao longo da vida. (McCAIN, MUS-
TARD, 1999, SCHNEIDER, RAMIRES, 2007, p. 38) 

A formação e conexão entre os neurônios é extremamente dependente de estí-
mulos e de interações com pessoas e com o meio.

De acordo com o glossário desenvolvido pelo filme “O começo da vida” (2016), 
de Estela Renner, durante o período que vai desde a gestação até os três anos 
de idade as sinapses são criadas de maneira acelerada, levando a uma cons-
trução densa e rica do que eles denominam de arquitetura do interior do cére-
bro. Aos quatro anos de idade, o cérebro da criança já atingiu metade de seu 
potencial. Esta fase da vida é denominada “período sensível” e pode determinar 
o desenvolvimento pleno de uma criança e representar a abertura para uma 
imensa gama de oportunidades de construir as bases de sua vida adulta. A falta 
de estímulos durante esse período e no decorrer do restante da primeira infância 
pode comprometer de maneira irreversível a rede encarregada de processá-los. 
(FALCÃO, 1998, p. 8, apud OLIVEIRA, 2004, p. 31)

A psicóloga e pesquisadora da Universidade da Califórnia, Dra. Alison Gopnik 
(“O começo da vida”, 2014), afirma que há uma infinidade de possibilidades de 
rotas e conexões entre um neurônio e outro no cérebro dos bebês e que, durante 
o desenvolvimento, aquelas que são bastante utilizadas serão mantidas e refor-
çadas, enquanto as pouco estimuladas praticamente desaparecem.

Os estímulos que são associados ao desenvolvimento e aprendizado dos bebês 
e crianças pequenas são gerados a partir de suas vivências e experiências, ad-
quiridas através de sensações, contato com objetos e com outros humanos, afe-
to, observações e experimentações.
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A partir de estímulos a criança vai explorando o mundo que a rodeia. Ao ter con-
tato com determinado objeto, ela o investiga à sua maneira e a partir dessa ex-
periência constata suas qualidades e possibilidades.

De acordo com Gopinik (“O começo da vida”, 2014), “bebês são as melhores 
máquinas de aprender do universo”. Eles estão sempre prestando atenção, ob-
servando e são ultrassensíveis a tudo que acontece a sua volta e aos padrões 
de informação que recebem. O Dr. Andrew N. Meltzoff, codiretor do Instituto de 
aprendizagem e ciências do cérebro de Washington, (“O começo da vida”, 2014) 
afirma que eles utilizam essas informações para criar hipóteses sobre o que 
acontece no mundo e então tentam confirmá-las através de suas ações.

A criança precisa do contato com outras crianças, e também com adultos, a fim 
de “trocar ideias, articular emoções e experiências” (Oliveira, 2004, p. 20). A in-
teração regular com outros seres é um elemento fundamental para o desenvolvi-
mento. O Dr. Jack P. Shonkoff (diretor do Centro da criança em desenvolvimento 
da Universidade de Harvard, “O começo da vida”, 2004) ao falar sobre o assunto 
cita a chamada “relação bate bola”, essencial para desenvolver o cérebro. O 
bebê, esperando uma resposta do adulto, faz algo como sorrir ou emitir sons por 
exemplo, e o adulto, de alguma maneira, responde a essas ações. Esse tipo de 
interação exige atenção e desencadeia movimentações diversas no cérebro da 
criança.

fig. 1  “A pele: limite entre eu e o mundo”

Fonte: Francesco Tonucci (Frato).
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CONCEITUANDO

O aprendizado de uma criança não pode ser programado, ele vai acontecendo 
e se intensificando através de associações diárias. Isso pode acontecer desde o 
momento em que brinca até o momento no qual se alimenta. Através da comida 
a criança pode entrar em contato com a sua cultura e aprender sobre coisas di-
versas. (Ivano Pantaleo, chefe de cozinha da Reggio Emilia, “O começo da vida”, 
2016)

O movimento do corpo também acarretam em investigações, que se convertem 
em experiências e aprendizado. Segundo Oliveira (2004), “a aprendizagem do 
movimento envolve força muscular, equilíbrio, agilidade, resistência, ritmo e sen-
timentos, como afetividade, medo e espanto.” (p. 26)

Cada comportamento do ser humano gera respostas internas constituídas de 
imagens visuais, auditivas e somatossensoriais (OLIVEIRA, 2004):

A criança tem necessidade de trabalhar diariamente as imagens 
e ideias sobre o mundo a partir de sua experiência pessoal, 
imaginação, inteligência, aprendizado e memória. Dessa forma, 
poderá compor o seu quadro individual da realidade com os re-
gistros das informações recebidas. (OLIVEIRA, 2004, p. 32)

Pode-se verificar essa questão da influência dos estímulos externos na forma-
ção neurológica através do “Projeto de intervenção precoce de Bucareste” (The 
Bucharest early intervention Project), fundado pelo pediatra norte americano 
Charles Nelson, do Hospital de crianças de Boston. Graças a uma política para 
aumento populacional instalada na Romênia nos anos 1960 por seu ditador, Ni-
colae Ceausescu, as famílias, sem condições financeiras para se manter, passa-
ram a abandonar seus filhos. O governo criou orfanatos para abrigar essas crian-
ças, e os funcionários desses locais eram orientados a não demonstrar qualquer 
tipo de afeto pelos bebês, que passavam os dias olhando para o teto em seus 
berços enfileirados, sem qualquer contato com nenhum estímulo. Nelson teve 
acesso a esses locais no fim dos anos 90, e passou a investigar os efeitos que 
esses lares causaram nas crianças, dando abertura a um novo campo de estudo 
denominado “ciência da negligência”. Como esperado, foram constatadas gran-
des discrepâncias entre a formação cerebral dessas crianças de Bucareste e 
crianças que tiveram acesso a contato e afeto vindo de outras pessoas.

Investir em um desenvolvimento correto para o público da primeira infância, sig-
nifica contribuir para o futuro dessa criança, prevenindo e minimizando proble-
mas de desenvolvimento e aprendizado. É um investimento que proporciona re-
sultados a curto, médio e longo prazo, trazendo resultados positivos não só para 
a criança enquanto indivíduo, mas para a coletividade em geral.

Às crianças é preciso permitir liberdade, ela deve ser livre para escolher, para 
observar, experimentar e se movimentar. A criança “não é uma tábula rasa onde 
você coloca seus saberes e sua experiência” (Chiara Spaggiari, professora da 
Reggio Emilia, “O começo da vida”, 2016), elas aprendem e constroem em união 
aos adultos e outras crianças, segundo Spaggiari.
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fig. 2  “As pequenas atividades cotidianas tornam-se hábitos sobre os quais a criança 
fundamenta sua autonomia”

Fonte: Francesco Tonucci (Frato).
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CONCEITUANDO

Ao se proporcionar liberdade para a criança guiar suas próprias experiências 
estamos possibilitando o desenvolvimento de seres autônomos e seguros de si 
mesmos. Crianças com autoestima elevada tem maior disposição a se arriscar 
para aprender coisas novas, a possibilidade de falhar não barra suas ações. Elas 
geralmente erram, portanto, enquanto adultos, precisamos elevar sua autoestima 
para que elas se sintam bem e consigam perdurar nas tentativas até serem bem-
-sucedidas (MELTZOFF, “O começo da vida”, 2016).

A criança necessita adquirir conhecimentos sobre o mundo exter-
no e sobre o mundo que existe dentro do seu próprio organismo, 
para que eles sirvam de subsídios às suas decisões. (OLIVEIRA, 
2004, p. 31)

De acordo com Maria Montessori (s/d), “a infância constitui o elemento mais im-
portante da vida do adulto: o elemento construtor”. Uma criança que tem acesso 
aos estímulos devidos, na época certa da vida, tem maiores chances de se de-
senvolver em um ser crítico, criativo e social, consciente de si mesmo e de seu 
entorno; a longo prazo contribuindo para a diminuição de desigualdades sociais 
extremas, e a formação de uma sociedade mais consciente, justa e igualitária.
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Brincar é uma atividade fundamental para formação da criança e, segundo o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), é um direito assegurado à 
todas as crianças conforme o Artigo 31 da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança, oficializado como lei internacional no ano de 1990.

Brincar é a principal atividade da criança, é o que elas devem fazer no seu dia a 
dia, é o seu trabalho e o seu lazer. Durante a brincadeira a criança se empenha, 
participa e aprende, percebe a realidade e experimenta. Várias coisas importan-
tes acontecem enquanto ela brinca, seu corpo se relaciona com o mundo ao seu 
redor e com outras crianças e adultos.

Grande parte das atividades físicas, como correr, subir, escon-
der-se, pular, escorregar, equilibrar-se e tocar, durante a infân-
cia, estão relacionadas com atividades lúdicas e dizem respeito 
às relações espaciais estabelecidas pela criança.” (OLIVEIRA, 
2004, p. 36)

Ao brincar a criança se imerge totalmente na brincadeira; ela se empenha, se 
transforma, descobre novas habilidades, toma decisões e, quando em grupo, 
aprende a participar e cooperar. O brincar livre é uma maneira que a criança 
tem de se relacionar com o mundo, ela apreende a realidade e, através de movi-
mentos de exploração, ela a constrói e reconstrói continuamente. (FRIEDMANN, 
1996, p. 29, apud OLIVEIRA, 2004, p. 36)

O brincar é um ato que vai além do brinquedo, é algo pertencente à criança e a 
ele está atribuído uma série de atividades físicas, mentais, emocionais e sociais. 
Além das infinitas possibilidades de criação que estão atreladas a brincadeira, 
há ainda a possibilidade de conhecer e se integrar em sua cultura através dessa 
atividade. (OLIVEIRA, 2004, p. 37)

Quanto às brincadeiras, ao possibilitar a interação entre comuni-
cação e expressão criativa, entre liberdade e autodisciplina, elas 
são extremamente valiosas para o desenvolvimento infantil e 
para a plena identificação da criança com sua cultura e socieda-
de. (CUÉLLAR,1997, apud OLIVEIRA, 2004, p. 37)

1.2  O BRINCAR
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CONCEITUANDO

É apenas no brincar que, segundo Winnicott (1975, apud Oliveira 2004, p. 45), o 
ser humano consegue articular sua liberdade de criação e utilizar sua persona-
lidade plena. Somente através da exploração de sua criatividade o sujeito reco-
nhece o seu eu.

É uma necessidade da criança brincar livremente, ela não pode ser impedida de 
realizar suas próprias experimentações, que vão configurar seus conhecimentos 
futuros. De acordo com Taylor (1964, apud Oliveira, 2004, p. 44), as tentativas de 
eliminar a fantasia do cotidiano das crianças e limitar seu acesso às brincadeiras 
(tidas pelos adultos algumas vezes como além das capacidades das crianças), 
são fortes inibidoras de criatividade. Ao agir dessa forma, desprezamos o pro-
cesso particular de desenvolvimento de cada indivíduo. 

Ao brincar, a criança se engaja na vida comunitária e observa regras sociais. Oli-
veira (2004, p. 42) observa que a falta do brincar durante a infância pode acar-
retar em diversos problemas na vida adulta, como individualismo em excesso, 
pouca autonomia e até problemas motores.

Ao se movimentar enquanto brinca, a criança não só desenvolve suas capacida-
des motoras, se exercita, mas também aprende a se expressar através de seus 
gestos e seu corpo.

O reconhecimento e a conquista dos espaços pelas crianças são facilitados atra-
vés da brincadeira. As características de cada brincadeiras são definidas através 
do espaço e do tempo disponíveis. Hoje, espaço e tempo são limitados, trans-
formando o brincar em uma atividade esporádica. A criança vai perdendo assim 
uma valiosa maneira de se desenvolver espacial, cultural, social e afetivamente. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 38)

Em uma sociedade produtivista e competitiva, a formação da 
criança visa o rendimento, a produtividade e a performance. 
Grande parte das pessoas acha que brincar gratuitamente é des-
perdício e perda de tempo. (TAYLOR, p. 70, 1964, apud OLIVEI-
RA, 2004, p. 36)

No passado, os brinquedos eram feitos pela própria criança ou por um adulto 
próximo dentro de seu ambiente, a criança estabelecia uma relação com o pro-
cesso de construção do brinquedo. Qualquer material poderia se transformar em 
um brinquedo. Ao vivenciar esse processo, a criação passa a ser mais impor-
tante do que o próprio produto; a brincadeira estava mais na construção do brin-
quedo e não no brinquedo em si. O brinquedo gerado era um meio e não um fim. 
(PACHECO, 1991, p. 139, apud OLIVEIRA, 2004, p. 41)
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fig. 3  “Os ‘verdadeiros’ brinquedos”

Fonte: Francesco Tonucci (Frato).
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Nos dias de hoje, o brinquedo vem pronto, passa a ser apenas uma mercadoria 
e objeto de consumo. O brinquedo pronto não instiga na criança a criatividade, a 
fantasia e o lúdico. Brincar, além de um ato de criação, tornou-se uma prática de 
consumo cultural. (TAYLOR, 1964, p. 70, apud OLIVEIRA, 2004, p. 41)

Atualmente, em decorrência da falta de segurança, dos espaços reduzidos, da 
ausência de companhia e dos hábitos adquiridos em relação à televisão e aos 
jogos virtuais, a criança brinca cada vez menos no espaço e no tempo e interage 
pouco com outras crianças. (OLIVEIRA, 2004, p. 40)

Friedmann (1996, apud Oliveira, 2004, p. 38 e 39) afirma que através da brinca-
deira, da maneira como ela ocorre e da movimentação da criança podemos fazer 
análises tanto de cunho educacional, quanto folclórico, psicológico, sociológico 
ou antropológico.

O apetite das crianças por experiências e o seu desejo por explorar e entender 
se manifestam através do brincar. A brincadeira é uma atividade voluntária e 
inerente a criança. De acordo com Renata Meirelles (“O começo da vida”, 2004), 
educadora e pesquisadora do brincar, a criança é ela mesma na brincadeira e 
cada relação estabelecida durante essa atividade vai compondo o seu ser. O 
brincar é uma atividade que deve acontecer sempre no presente e não com um 
objetivo final, pensando unicamente em desenvolver determinadas habilidades; a 
brincadeira é o objetivo nela mesma.
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Na nossa sociedade, o desenho do espaço se submete àqueles que detém o 
poder econômico e/ou político. As expectativas, desejos e necessidades dos po-
bres e dominados “passam pelo crivo interpretativo daqueles que o subjugam”; e 
a construção dos espaços passa por um total “processo de redução” – de áreas, 
de material e cultural -, resultando em um empobrecimento espacial generaliza-
do. (Mayumi Souza Lima, 1989)

Lima (1989) observa como o poder e as instituições vinculadas a ele, desde a 
hierarquia da sociedade de classes, até o poder dos adultos em geral, apropria-
-se do espaço da criança, transformando-o em um “instrumento de dominação”:

A organização e a distribuição dos espaços, a limitação dos movi-
mentos, a nebulosidade das informações visuais e até mesmo a falta 
de conforto ambiental estavam e estão voltados para a produção 
de adultos domesticados, obedientes e disciplinados – se possível 
limpos -, destituídos de vontade própria e temerosos de indagações. 
(LIMA, 1989, p. 10)

A autora cita ainda a insegurança do adulto quanto à possível liberdade e auto-
nomia da criança, explicitando que o maior medo que move essa insegurança é 
o medo do desconhecido. Medo “do novo que pode surgir na ação das crianças 
e que pode colocar-nos diante da necessidade de nos repensarmos enquanto 
profissionais, enquanto pessoas que dominam o saber e, portanto, o poder.” 
(LIMA, 1989)

Em meio a isso, entra o espaço como um elemento para o condicionamento da 
criança enquanto futuro adulto enquadrado nos padrões desejados pelo sistema. 
Quanto a isso, Sommer (SOMMER, apud LIMA, 1989) afirma:

Quando as regras dos adultos obrigam a criança a ficar passivamente 
olhando seu meio ambiente, proibindo-a de arranjar sua sala de aula 
ou playground, ela provavelmente não terá um papel ativo na solução 
dos problemas. (p. 11)

1.3  O ESPAÇO DA CRIANÇA
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Sommer (apud Lima, 1989) lamenta o incentivo dado ao comportamento passivo 
diante do ambiente, e se queixa também pelos espaços do cotidiano da criança 
não serem encarados como um possível laboratório para o “desenvolvimento de 
um senso de liberdade, experimentação e comprovação”.

O espaço é o local no qual a criança realiza suas primeiras experimentações e 
descobertas, tanto através de sensações como luz e som, quanto no sentido da 
descoberta do seu corpo no seu espaço, ou no desenvolvimento do seu equilí-
brio motor. A criança descobre o poder da mutabilidade do espaço, e as possibi-
lidades acarretadas através disso. Tudo se articula dentro dele; estabelecem-se 
relações com o mundo, com si mesmo e com outras pessoas, são criadas at-
mosferas, e então esse espaço material se qualifica, ganha significados diver-
sos, e adquire condição de ambiente.

Brincar livremente no ambiente proporciona à criança exercitar sua coordenação 
motora, sua mente e sua sensibilidade. Em interação com ele a criança observa, 
imagina, experimenta, produz e trabalha livremente a partir dos materiais e in-
formações que tem disponíveis. Através da disponibilidade de espaço e tempo, 
articulados com a liberdade, a criança desenvolve sua criatividade. (OLIVEIRA, 
2004, p. 20)

A criança utiliza o espaço para trabalhar seus movimentos (desenvolvendo seus 
músculos e coordenação motora) e desenvolver suas sensações. Ela se desco-
bre não só através do caminhar e observar o ambiente, mas também através do 
toque. Helen Eckert (apud Oliveira, 2004, p. 24) afirma que as respostas geradas 
através dos estímulos táteis proporcionam à criança uma orientação fundamental 
em seu ambiente.

Desde o nascimento, as funções sensórias, corporais e mentais 
devem ser trabalhadas no espaço para que sejam adequada-
mente desenvolvidas e aprimoradas. (OLIVEIRA, 2004, p. 19)

Violet Oaklander (p. 151, apud Oliveira, 2004, p. 26) afirma que é necessário que 
a criança se sinta confortável em seu corpo e aprenda a utilizá-lo, caso contrário 
ela pode tornar-se alheia a ele, perdendo assim senso de si mesma e de suas 
forças física e emocional.

Para que a criança possa estabelecer um bom relacionamento com o ambiente 
no qual está inserida, é necessário que ela tenha consciência do seu corpo no 
espaço e de seus limites físicos, adquiridos através da possibilidade de movi-
mentar seu corpo livremente no ambiente. Assim, a criança “conseguirá agir com 
liberdade e equilíbrio dentro do espaço físico que conhece, e terá maior facilida-
de para lidar com novas situações” (Oliveira, 2004, p. 29). Portanto, é necessário 
propiciar-lhes espaços para se movimentar e brincar.

Promover um ambiente estimulante pode ser decisivo no desenvolvimento de 
capacidades futuras na criança, como por exemplo tocar um instrumento ou 
ter um discurso articulado. Os estímulos ambientais devem ser extremamente   
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aproveitados, uma vez que fornecem a possibilidade de trabalhar o maior núme-
ro de conexões neurais possíveis (VARELLA, 2001, p. 9, apud OLIVEIRA, 2004, 
p. 31).

A leitura do espaço, pela criança, representa uma descoberta de 
significado tão relevante em sua formação quanto a alfabetiza-
ção nos signos das letras. (ANTUNES apud OLIVEIRA, 2004, p. 
34)

Fruto de experiências, vivências diárias ou isoladas de cada criança, cada res-
pectivo espaço vem acompanhado de descrições diversas: há “o espaço-alegria, 
o espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta, 
enfim, os espaços da liberdade ou da opressão.” (LIMA, 1989)

Os espaços são construídos de maneira a preservar e fortalecer o poder daque-
les que o detém. Isso se dá através da distribuição desigual de direitos e pode-
res no ambiente construído, objetivando-se preservar a ilusão da superioridade 
de alguns. No mundo das crianças, o poder e a superioridade se associam aos 
adultos, e o único espaço a elas destinado na sociedade é o espaço escolar, 
concebido por adultos através de sua concepção limitadora das necessidades da 
criança. Esse espaço escolar é geralmente “desinteressante, frio, padronizado e 
padronizador, na forma e na organização das salas, fechando as crianças para 
o mundo, policiando-as, disciplinando-as” (Lima, 1989, P. 38). Não são espaços 
concebidos para o desenvolvimento pleno do ser humano, e, geralmente, o am-
biente originado desse espaço não é atribuído de significados positivos.

A criança é colocada numa categoria social determinada, na qual ela tem acesso 
apenas ao “espaço escolar”, como já citado, que funciona como uma mercadoria 
a ser consumida passivamente, e constitui um sistema fechado, que não com-
porta o imaginário e o espontâneo da criança. Marcas pessoais atribuídas pelas 
crianças às paredes e objetos são normalmente tidas como sinônimo de sujeira 
e depredação, e não como sinais de manifestação de uso e apropriação do lo-
cal. “A apropriação de um espaço pela criança supõe a possibilidade de que ela 
venha a colocar suas marcas”, configurando um “estímulo primário para os seus 
exercícios de transformação do seu mundo.” (LIMA, 1989, p. 59)

Outro espaço também destinado – não exclusivamente – às crianças na nossa 
sociedade são as praças e parques, nos quais encontramos sempre os mesmos 
brinquedos de metal pintado. Esses brinquedos, sempre fixos, determinam a ati-
vidade a ser executada, e, apesar de serem utilizados com prazer, não permitem 
nenhuma fantasia ou ideia nova. Não supõe o desenvolvimento da criança. Lima 
(1989) sugere:

É preciso, pois, deixar o espaço suficientemente pensado para 
estimular a curiosidade e a imaginação da criança, mas incompleto o 
bastante para que ela se aproprie e transforme esse espaço através 
de sua própria ação. (p. 72)
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Para que a criança possa brincar, se expressar e se desenvolver, os únicos ele-
mentos imprescindíveis são o espaço e o tempo. Segundo Oliveira (2004, p. 42), 
pelo fato de proporcionar oportunidades de brincar, o espaço é ele próprio um 
educador. Esse espaço deve ser minimamente diversificado, a fim de oferecer 
alternativas à criança.

fig. 4  “O território-escola”

Fonte: Francesco Tonucci (Frato).
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O ambiente do brincar precisa ser amplo e oferecer estímulos, deve disponibi-
lizar à criança uma alta gama de texturas, materiais, formas e cores. Isso não 
significa que devemos criar uma espécie de cenário para brincar, um ambiente 
cheio de recursos, poluído de informações. De acordo com Vera Iaconelli (psi-
canalista e diretora do Instituto Gerar, “O começo da vida”, 2016), “a graça da 
criança brincar é justamente subverter os objetos e transformá-los em brinque-
dos”, dessa maneira a criança se movimenta, cria, transforma, experimenta e 
aprende. Basta assegurar um ambiente no qual a criança se sinta segura para 
ter liberdade de ser. 

De acordo com Taylor (apud Oliveira, 2004, p. 46), os adultos e o espaço devem 
se limitar a estarem disponíveis e a responderem aos esforços da criança, a 
qual, estando em um ambiente estimulante, é movida por sua própria curiosida-
de.

O ambiente natural é um ótimo exemplo quando citamos espaços estimulantes, 
ele se caracteriza por ser um espaço aberto, onde a criança pode ter contato 
com o ar e o céu, com a luz e a sombra, com a vegetação e alguns animais. 
Observar esses elementos, seus componentes e as mudanças que os acompa-
nham é uma grande fonte de experiência e aprendizagem. (OLIVEIRA, 2004, p. 
20)

Ao se pensar a cidade e seus espaços deve-se levar em conta as crianças, seus 
pontos de vista e necessidades. O pedagogo Francesco Tonucci (2016) afirma: 
“Eu não quero uma cidade infantil, uma cidade pequena. (...) Quero uma cidade 
para todos. E para estar seguro de que não esquecerei ninguém, escolho o mais 
novo.”

As cidades se desenvolveram assumindo a necessidade do adulto como sendo 
as necessidades do ambiente. O adulto, por sua vez, traz consigo seu “brinque-
do favorito”, como diz Tonucci (2016), o carro. Assim, a cidade assume carac-
terísticas que o carro necessita; diminuem-se calçadas e aumentam-se as ruas 
para os carros passarem. O carro ganha prioridade sobre o pedestre, tornando a 
cidade antidemocrática. Com a perda das calçadas, a criança perde mais ainda 
a pouca autonomia em sua forma de se locomover e viver na cidade.

Ao se incluir as crianças nas decisões da cidade encontramos resultados interes-
santes, uma vez que elas não têm interesse por dinheiro ou poder. As crianças 
expressam de forma muito simples suas necessidades mais fundamentais, e, na 
maior parte das vezes, essas necessidades visam o bem comum da sociedade, 
como espaços públicos mais acessíveis, seguros e acolhedores. 

As crianças, fundamentalmente, pedem por mais autonomia e liberdade; en-
quanto seus pais, os adultos, pedem por mais controle, vigilância e proteção. 
Ficar do lado das crianças não significa ir contra os adultos; quanto mais auto-
nomia tiverem essas crianças, mais autonomia terão seus pais. É necessário 
perceber que uma vez que medidas são tomadas para melhorar a vida das 
crianças, essas mesmas medidas e soluções melhoram a vida dos adultos e da 
cidade como um todo.





2  ESTUDOS DE CASO

2.1  ESPAÇO DE BRINCAR -SESC SP

2.2  TIMESHARE KINDERGARTEN

2.3  HN NURSERY
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Texto baseado em entrevista com assistentes da Gerencia de Estudos e Programas Sociais do 
SESC SP e em documento por elas disponibilizado.

O Serviço Social do Comércio (SESC) é uma instituição privada, criada em 1946 
e mantida pelos empresários do comércio de bens, turismo e serviço. Tem como 
intento proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos trabalhadores deste 
setor e seus dependentes, baseando sua ação em um sólido projeto cultural e 
educativo, marcado por inovação e transformação social.

Na década de 1980 o SESC ressaltou em suas ações a educação como pressu-
posto para a transformação social, o que se concretizou através de uma ampla 
atuação no campo da cultura e suas múltiplas expressões, destinadas a públicos 
de diversas faixas etárias e estratos sociais.

No estado de São Paulo o SESC conta com um corpo técnico com mais de 
7.000 colaboradores e possui uma rede de 39 unidades operacionais (equipa-
mentos socioculturais). Além disso, expande suas atividades ocupando ruas, 
praças, parques e outros espaços com atividades culturais, esportivas, sociais e 
educativas.

2.1  ESPAÇO DE BRINCAR -SESC SP
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fig. 5  “Engatinhada urbana” - atividade externa a unidade.

Fonte: Instagram SESC Av. Paulista.

Através de sua atuação na sociedade, o SESC São Paulo desenvolve uma ação 
de educação não formal e permanente, que tem como objetivo atingir seus diver-
sos públicos, estimulando autonomia pessoal, interação e contato com modos 
diversos de pensar, agir, sentir e se expressar. 

Dentre seus campos de atuação o SESC SP conta com o programa denomi-
nado Espaço de Brincar, destinado a acolher crianças de 0 a 6 anos, com seus 
acompanhantes e demais interessados no programa. Tem como conceitos base 
a educação não formal, o lazer, a convivência e a cultura do brincar, além de 
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fundar-se nas possibilidades de experimentação pelas crianças a partir da movi-
mentação, da expressão simbólica, da investigação sensorial, das manualidades 
e da contemplação.

O Espaço de Brincar não foi pensado para o adulto deixar a criança em um local 
enquanto se dedica a outra atividade. O programa tem a convivência como um 
de seus pilares, e “pretende reaproximar e fortalecer a convivência lúdica entre 
crianças e adultos” (pauta do Programa Espaço de Brincar do SESC São Paulo). 

O programa está presente em 36 unidades do SESC SP, divido entre espaços 
físicos fixos e volantes. Os espaços fixos estão presentes em 27 unidades e são 
disponibilizados para o público durante o horário de funcionamento das mesmas. 
Os espaços volantes existem em 9 unidades, são itinerantes pelo edifício e sua 
disponibilização ocorre de acordo com a frequência e perfil do público além da 
estrutura e instalações existentes. 

Há oito anos atrás, em 2010, começou a se formar o Espaço de Brincar, que 
nasceu da percepção da importância de se ter um local reservado para que os 
pais pudessem ficar com seus filhos pequenos para brincar e participar de ativi-
dades programadas pela equipe de técnicos local, especialmente para o público 
da primeira infância. A partir daí a administração central da instituição passou a 
identificar demandas. Além da busca por essas atividades ser grande e constan-
te, ao término das atividades o público sempre questionava porquê não davam 
continuidade às mesmas. Eram feitos elogios à iniciativa, ao mesmo tempo em 
que haviam lamentos sobre a carência de locais destinados a essa faixa etária 
na cidade.

Com essas questões em mente, formou-se uma comissão para pensar o Espaço 
de brincar de forma mais profunda e efetiva. Foram levantadas diversas ques-
tões: o crescimento das tecnologias e o uso excessivo das “telas” (celulares, 
tablets, etc), que passaram a roubar o espaço desse brincar (sem julgamentos 
de valor a respeito disso); as famílias e suas novas configurações, convivendo 
todas no mesmo espaço físico, possibilitariam um olhar comum em meio a essa 
diversidade; as atuais estruturas de cidade, com prédios e condomínios fecha-
dos, periferias excluídas e asfalto para todos os lados; as distâncias cada vez 
maiores, que resultam em um tempo menor para que as famílias possam ficar 
juntas. Viu-se a necessidade de pensar em um espaço que propicie essa convi-
vência.
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Outro ponto discutido foi a questão do brincar. A entidade não queria se utilizar 
de um brincar com muitos porquês, um brincar muito pedagógico, com a finalida-
de apenas de desenvolver a criança, ou com finalidade alguma. Era aspirado um 
local no qual a criança pudesse se expressar livremente; onde ela se desenvolva 
a partir do seu próprio repertório, de sua experiência, onde ela pudesse se utili-
zar de toda sua subjetividade, muitas vezes cerceada, uma vez que sempre ten-
tamos introduzir a criança ao formal enquanto sociedade. Se deve haver justifi-
cativas ao brincar, na visão do SESC seria brincar porque é prazeroso, saudável, 
é do humano, não apenas da criança, é legítimo! Brincar é a linguagem através 
da qual a criança se entende no mundo, como ela entende o mundo e como ela 
se expressa para o mundo. Brincar é uma qualidade do humano, mas que vai se 
perdendo enquanto a sociedade o transforma em sujeito. 

Fonte: Instagram SESC Av. Paulista.

fig. 6  Espaço de Brincar SESC Av. Paulista.
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A entidade não é contra o brincar pedagógico, pelo contrário, compreende que 
obviamente ele é necessário nas escolas como forma de recurso lúdico para aju-
dar o aprendizado do conteúdo. A questão aqui é levantar que o brincar precisa 
ser anterior a isso, ele é imprescindível como o dormir ou o comer. Brincar faz 
parte da vida, e deve ser legítimo enquanto ato de existência humana que preci-
sa ser garantido desde a primeira infância. Cada vez mais se vê a criança sendo 
preparada para um futuro, enquanto fica perdida a experiência do presente, do 
agora, de estar inteiro e estar vivo, em diálogo com o espaço físico e com o ou-
tro, que o ato de brincar proporciona.

Foram analisadas pela comissão questões da neurociência, que se aliam as an-
teriores, e demonstram que não adianta você preparar para o mundo formal se 
o emocional do indivíduo não está fortalecido. Esse brincar é importante exata-
mente para isso, para desenvolver essa segurança e o interior emocional, que se 
revela como a base para tudo que possa vir mais tarde.

Por não se tratar de um ambiente formal, por exemplo uma escola, a construção 
do programa não se conduziu através uma abordagem única. A instituição se 
utiliza de várias abordagens, como Waldorf, Pikler, Reggio Emilia e Montessori e 
seleciona nelas os elementos que melhor representam a filosofia da instituição.

Voltando à questão do brincar livre versus o brincar dirigido: a instituição não 
os vê como atividades contrárias uma a outra; precisa ser garantido às crianças 
o direito de brincar livre, que seria sem nenhum tipo de direcionamento adulto, 
mas, ao mesmo tempo, a criança não se encontra em um vazio existencial, e 
sim inserida em uma sociedade, em um tempo histórico e determinada cultura, e 
brinca com aquilo ao que tem acesso, materialmente falando, desde panelas na 
cozinha, até os sapatos dos adultos a sua volta; ou seja, o programa pressupõe 
que o brincar da criança também está em diálogo com a sua cultura. Não é um 
brincar totalmente descontextualizado, que surgiu de algum lugar etéreo para o 
imaginário da criança; ele vem da sua história e repertório, que é social, e, por-
tanto, o contato é importante. Dessa maneira, o brincar livre não é contrário as 
outras formas. Ao se compreender que para o brincar ser livre ele precisa ter o 
maior número de possibilidades possíveis, o SESC São Paulo assume seu papel 
enquanto programa institucional garantindo essas possibilidades.
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Tendo em vista essas possibilidades, a oferta de materiais nos Espaços também 
é pensada nesse sentido: quanto menos específico é o material que se disponi-
biliza para a criança, maior é a possibilidade de ela criar com aquilo; quanto mais 
específico, quanto mais singular a finalidade atribuída àquele objeto, menores as 
possibilidades. Nesse sentido fala-se também do brincar livre, uma vez que ele 
pressupõe diversas experimentações para só depois se decidir o que será brin-
cado, e é por meio desse pensamento que são introduzidas as programações no 
espaço. 

Fonte: Instagram SESC Av. Paulista.

fig. 7  “Sensatio - Instalação para bebês”
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Sabendo-se que a criança tem um universo próprio, que está na fase da fanta-
sia, do imaginativo, do subjetivo, não são disponibilizadas fantasias prontas para 
elas, com formato e personagens determinados. Coloca-se nos locais tecidos 
de vários tamanhos, texturas, cores, brilhos ou não, estampas e origens diferen-
tes, para a criança poder construir aquilo no que esse tecido vai se transformar. 
Podem ser ofertados também elementos do dia a dia, desde canos de PVC a 
esponjas de banho, uma vez que a instituição assume que o brincar está no su-
jeito e não no objeto, a brincadeira que é importante e não o brinquedo. Brincar 
é transformar o significado das coisas, tudo pode se tornar algo diverso. Essa é 
uma questão muito importante para a instituição, pois vivemos em uma socieda-
de na qual o brincar está reduzido totalmente ao consumo de brinquedos, e isso 
é algo que eles pretendem desconstruir. 

O brincar está em nós, não no brinquedo. São utilizados materiais do cotidiano 
das casas das pessoas justamente para mostrar que não é necessário ficar com-
prando coisas para brincar, que é possível brincar com o que está disponível nas 
casas, ou seja, os materiais ofertados no espaço físico estão sempre tentando 
comunicar ao público que o que tem ali pode ser encontrado em qualquer lugar.

Outro ponto importante para a instituição é como tratar da presença do adulto 
responsável dessa criança, chamado de adulto de referência, uma vez que es-
ses adultos não são necessariamente sua mãe ou pai. Sob a presença desse 
adulto a criança pode estar livre, brincando com outras crianças, outros adultos 
ou sozinha, mas ele está presente observando aquele ser que é ligado a ele, 
para poder entender como aquele criança se expressa, do que ela gosta, o que 
pode ser feito em casa para dar continuidade àquilo, para melhorar essa relação. 
Por isso entende-se que o espaço é para ser junto, para possibilitar convivên-
cias, não apenas de adulto com criança, mas também entre crianças de diferen-
tes faixas etárias. Tudo isso não é dito, é sutil, se percebe enquanto se observa 
ou enquanto se brinca.
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O programa nasceu através da oferta de espaço para a primeira infância, por-
tanto o partido do programa é a existência de um espaço físico. A partir do mo-
mento que alguém se dispõe a pensar um espaço físico para a primeira infância 
isso se revela um ato político, pois, ao mesmo tempo, evidencia a invisibilidade 
das crianças na sociedade. Quando se oferece um espaço pensado para a pri-
meira infância – não exclusivo, quando alguém se dispõe a pensar no material, 
na disposição dos objetos, no quanto se pode circular ou correr pelo ambiente, 
coloca-se em evidência a inexistência desses locais, pois, no momento em que 
você gera essa oferta, não apenas no SESC, mas em qualquer outro lugar, a 
quantidade de público que aparece é grande. Percebemos aí que a cidade é ex-
pulsiva para a criança que, juntamente com os idosos, gestantes e pessoas com 
deficiências físicas, são excluídos na maior parte das vezes do convívio social 
público. Por isso a necessidade de existir um espaço físico que acolha a primeira 
infância.

Fonte: Instagram SESC Av. Paulista.

fig. 8  Espaço de Brincar SESC Av. Paulista.
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O SESC está num processo de fazer esse programa ser mais reconhecido como 
um programa da primeira infância como um todo, do que somente do brincar, 
uma vez que nem todas as unidades possuem um espaço físico fixo, mas pos-
suem o programa e executam ações, oficinas e rodas de conversa que tratam 
sobre a primeira infância.

Em relação a conformação dos espaços físicos, há uma grande preocupação em 
não engessar os formatos. O espaço depende da característica física da unidade 
onde está inserido, da estética do prédio, do público que o frequenta e da quanti-
dade de pessoas que vai atender.

Acredita-se, enquanto programa, na não segmentação das idades no espaço, 
uma vez que se admite que a aprendizagem é comunitária e coletiva, os pe-
quenos aprendem com os maiores e vice-versa. Os espaços, inclusive, não 
são segmentados para poder trabalhar essa convivência. As vezes pode ser 
necessário que a criança de zero a dois anos fique mais resguardada, mas não 
isolada. 

A construção do espaço é dada a partir de “pensar o espaço para” e não através 
da segmentação. Por exemplo, um lado do espaço é pensado para os maiores, 
enquanto o outro é pensado para os menores, mas isso não impossibilita um de 
acessar o outro e, além disso, a partir do momento que o público passa a fazer 
uso desse espaço, pode ser que tudo que foi imaginado para aquele local acabe 
mudando. Mas o ‘pensar para’ continua sendo importante, pois assim é garantido 
minimamente que todos serão contemplados, cada um conforme a sua necessi-
dade. Tenta-se transmitir a ideia de equidade através do espaço, garantindo-se 
que todos tenham condições de acessar aquele local, o que se dá através de 
mudanças nas configurações físicas propostas, sempre facilitando a utilização 
do espaço por aquele que é menor.

Geralmente os espaços designados para crianças pequenas são sempre os 
menores, e isso não faz muito sentido, uma vez que para ela é mais difícil se 
deslocar pelo espaço, e ela precisa desse espaço para se descobrir. Isso é algo 
a ser repensado, e a cada nova unidade há uma tentativa de deixar esse espaço 
sempre um pouco maior e mais livre.
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Um desafio para o programa é dosar a oferta de materiais nos espaços. Eles 
não podem ser lotados de elementos, então poucos objetos são elencados como 
permanentes do local. Deve-se sempre pensar como tratar de determinados 
assuntos sem ocupar todo o espaço, tirando o espaço de fruição livre, como pro-
porcionar fluidez entre as proposições do Espaço.

Os Espaços de brincar do SESC foram concebidos para ser um local no qual o 
público da primeira infância tenha possibilidade de estar, brincar e se descobrir 
de maneira livre. Além disso, pretende-se sempre levantar provocações através 
de como os elementos estão dispostos no espaço, através de suas possibilida-
des, esperando-se que aquilo possa gerar alguma reflexão ou discussão, uma 
vez que um dos pilares da entidade é ser educativo o tempo todo.

Fonte: Instagram SESC Av. Paulista.

fig. 9  Atividade no Espaço de Brincar SESC Av. Paulista.
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Espaço de Brincar - SESC Avenida Paulista

A unidade do SESC SP localizada na Avenida Paulista foi reinaugurada em 29 
de abril de 2018, depois de uma extensa reforma realizada pelo escritório Köni-
gsberger Vannucchi Arquitetos e Associados. Instalado na avenida mais famosa 
da cidade de São Paulo, que também é uma das mais movimentadas, o edifício 
tem como tema “Corpo, arte e tecnologia” e conta com 17 pavimentos e dois 
subsolos em 12 mil metros quadrados de área construída.

O Espaço de Brincar da unidade conta com um pavimento só para ele, localiza-
do no terceiro andar do edifício, com área de 430,00 m². O espaço conta com 
fraldário, espaço para alimentação infantil, banheiro familiar, duas banheiras para 
banho, sanitário infantil, além do grande salão no qual as atividades se realizam.

Esse Espaço do Brincar foi o primeiro, dentre os instalados nas demais unida-
des, planejado para crianças de 0 a 12 anos. A partir da entrada, o lado direito da 
sala foi pensado para os menores, enquanto o lado esquerdo foi pensado para 
os maiores. Apesar dessa divisão, tentou-se criar uma liga temática e estética 
entre os ambientes, evitando a percepção imediata de quem entra no espaço 
sobre sua ramificação etária. A intenção tida ao ambientar o espaço era a de que 
a disposição dos objetos por si só atraísse mais uma determinada faixa etária do 
que outra, o que não impede que ocorram transições entre os “lados”.

O projeto de ambientação desse espaço foi criado pela empresa de criação e 
desenvolvimento de objetos de brincar, interagir e participar Êre Lab, especial-
mente para o SESC.

Levando-se em conta o tema adotado para a unidade, optou-se por trabalhar 
com tecnologias da natureza para a construção do Espaço de Brincar, uma vez 
que tecnologia é um conceito que vai muito além do eletrônico. A tecnologia pro-
duzida pelo homem nasce a partir da observação da natureza. A partir da adoção 
desse conceito, pretende-se trazer informações de maneira lúdica, observar a 
quantidade de tecnologias ofertadas pela natureza e fazer disso uma possibilida-
de de repertório para as crianças, além de possibilitar que ela perceba vínculos 
seus com a natureza. Isso também abre caminho para se falar sobre cultura 
popular, sustentabilidade, entre outras coisas; os chamados temas transversais 
abordados nas atividades realizadas no espaço.
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PLANTA 
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PLANTA - ocupação e fluxo 

fig. 10  Planta proposta pelo Erê Lab.

fig. 11  Ocupação e fluxo: espaços de estar | espaço 0-4 | espaço 4-7 | serviços

Fonte: Desenho so Erê Lab cedido pelo SESC SP.

Fonte: Desenho so Erê Lab cedido pelo SESC SP.
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fig. 12  Equipamentos 0-4 anos.

fig. 13  Equipamentos 4-7 anos.

Fonte: Desenho so Erê Lab cedido pelo SESC SP.

Fonte: Desenho so Erê Lab cedido pelo SESC SP.
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fig. 14  Equipamentos mistos.

Fonte: Desenho so Erê Lab cedido pelo SESC SP.
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fig. 15  Interação entre crianças de diversas faixas etárias.

Fonte: Janez Marolt Photography.

Autor: Arhitektura Jure Kotnik

Ano: 2015

Local: Šmartno pri Slovenj Gradcu, Eslovênia

Área construída: 960 m²

2.2  TIMESHARE KINDERGARTEN
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Localização

Situada na cidade de Šmartno pri Slovenj Gradcu, na região Caríntia da Eslo-
vênia, esse jardim de infância se funda no conceito de tempo compartilhado, no 
qual a constante interação é incentivada. Esse conceito se aplica não apenas às 
crianças, mas também aos adultos da comunidade, que se utilizam do espaço 
para a realização de atividades.

Fonte: ArchDaily.

fig. 16  Implantação
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fig. 17  Acesso principal

Implantação

O edifício está implantado praticamente no centro de um terreno relativamente 
plano.  A Sudeste, na parte dos fundos do edifício encontra-se o estacionamento, 
enquanto a Noroeste, há uma área externa para brincadeiras, onde está a entra-
da principal do     prédio.

Fonte: Janez Marolt Photography.

Nessa área externa para brincadeiras foi desenhada uma paisagem que englo-
basse todas as áreas de atividades físicas e jogos, de maneira a utilizar o máxi-
mo de materiais naturais possível. 

Existem superfícies de borracha e de grama, áreas para jogos circulares, jogos 
com água, escalada e desenho, caixas de areia, e ainda uma colina multifun-
cional, que abriga túnel, tobogã e escalada com cordas. Há ainda uma pequena 
horta e árvores frutíferas, onde as crianças ajudam a cultivar alimentos para 
mais tarde consumi-los. 
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fig. 18  Área externa para brincadeiras.

Fonte: Janez Marolt Photography.

Aspectos funcionais

O Jardim de Infância de Tempo Compartilhado foi projetado visando incentivar a 
interação, a aprendizagem igualitária e a auto-aprendizagem. As crianças pas-
sam no mínimo duas horas por dia com uma livre seleção de atividades, o que 
lhes permite se envolver às crianças de outros grupos, com idades diversas, 
além dos professores de outras turmas.

O projeto segue esta filosofia de “todos em todas as partes” na divisão interna 
dos espaços: cada ambiente conta com diferentes ambientes de aprendizagens 
e equipamentos, como alternativa a usual existência de oito salas similares. Al-
gumas salas têm como foco a ciência, outras possuem mobiliário próprio para 
arte, música, esportes, ou, simplesmente, para brincar. Existem no espaço mais 
de 65 “cantos de atividades” dos quais as crianças podem desfrutar livremente.
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fig. 19  “Todos em todas as partes”.

Fonte: Janez Marolt Photography.

Essa abordagem possibilita que as crianças usufruam de um calendário ajustado 
de acordo com seus interesses, e proporciona mais acesso às brincadeiras e 
atividades de aprendizagem em comparação com jardins de infância tradicionais. 
Além disso, o número de contatos sociais é maior, beneficiando o desenvolvi-
mento de seu coeficiente intelectual (QI), inteligência emocional (EQ) e habilida-
des sociais. O conceito de tempo compartilhado se aplica também a comunidade 
local, uma vez que a sala superior também é utilizada como um centro comunitá-
rio para aulas de yoga, pilates, dança, reuniões e seminários.

Para que o programa se formalize, o edifício conta com uma planta livre, onde 
espaços outrora mal utilizados como armários, corredores e escadarias se fun-
dem com as salas em uma paisagem única de aprendizagem. Ao se abrir as 
paredes das salas, que são totalmente envidraçadas, é gerado um espaço de 
700 m² de área ilimitada para brincar. Os espaços são conectados por portas de 
correr de maneira que o próprio espaço, as crianças e as atividades possam se 
reunir facilmente, conforme previsto para o desenho e a pedagogia desse jardim 
de infância. 
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fig. 20  União entre salas e circulação.

fig. 21  União entre salas.

Fonte: Janez Marolt Photography.

Fonte: Janez Marolt Photography.
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fig. 22  Núcleo do edifício e refúgio sob escada.

Fonte: Janez Marolt Photography.

O núcleo do edifício é um espaço central multiuso onde há uma escadaria com 
as cores do arco-íris, que ajuda as crianças a aprender cores e números, e um 
escorregador vermelho, que acaba agindo como um elemento passivo de grande 
importância para o exercício físico: para chegar até seu topo as crianças sobem 
22 degraus sem perceber, circuito que elas costumam percorrer 10 a 20 vezes 
por dia para descer pelo escorregador. Abaixo da escadaria há ainda um espaço 
para armazenamento e um local com almofadas o qual as crianças podem utili-
zar como um tranquilo refúgio, escondido das áreas mais ativas.
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fig. 24  Circulação vertical, segundo pavimento.

fig. 23  Circulação vertical, pavimento térreo.

Fonte: Janez Marolt Photography.

Fonte: Janez Marolt Photography.
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A maior parte do mobiliário é sobre rodinhas, permitindo mudanças rápidas e efi-
cientes e diferentes configurações espaciais. A presença de cantinhos temáticos, 
vários quadros negros, equipamentos esportivos de todos os tipos e elementos 
acessíveis encorajam as crianças a serem pessoas ativas e a descobrir e perse-
guir suas paixões.

Fonte: ArchDaily.

fig. 25  Planta térreo.
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fig. 26  Planta segundo pavimento.

Fonte: ArchDaily.

Aspectos construtivos e sustentabilidade

O edifício de planta retangular é sustentado por uma estrutura de madeira e pos-
sui outros elementos pré-fábricados do mesmo material, que foram montados in 
loco. A obra foi concluída em quatro meses.

Os painéis de madeira utilizados na construção foram proveniente de fontes lo-
cais, garantindo-lhe um alto nível de construção sustentável. Algumas caracterís-
ticas como sua compacticidade, número reduzido de aberturas na fachada norte, 
e possuir a fachada sul (onde há maior insolação) totalmente aberta por portas 
de vidro, aliados a um forte isolamento térmico geral e a janelas de alta qualida-
de de isolamento, possibilitam baixo consumo de energia (menos de 32 kWh/
m²), e auxiliam na eficiência energética do edifício.

.
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fig. 27  Corte.

fig. 28  Revestimento externo em tábuas de madeira.

Fonte: ArchDaily.

Fonte: Janez Marolt Photography.
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Aspectos plásticos

O programa se acomoda em um edifício compacto, que tem a forma de um pris-
ma retangular, composto por dois pavimentos e revestido tanto interna quanto 
externamente por madeira laminada, em forma de tábuas e placas, respectiva-
mente.

A fachada Sul, marcada por portas de vidro em toda sua extensão, encontra-se 
totalmente recuada em relação ao volume do edifício. Além disso, duas peque-
nas porções nas quais estão localizados os acessos das fachadas Sudeste e 
Noroeste também estão recuadas em relação ao volume total. 

Enquanto a maioria das aberturas do edifício são de formato retangular, algumas 
janelas na fachada Sul possuem forma circular, conferindo um aspecto lúdico ao 
conjunto.

Uma madeira de tonalidade clara é utilizada por todo o edifício. Enquanto exter-
namente ela faz composição com algumas paredes pintadas em amarelo, inter-
namente ela se articula com paredes brancas e piso claro.

fig. 29  Fachadas noroeste e sudoeste.

Fonte: Janez Marolt Photography.
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fig. 30  Fachadas sudeste (estacionamento) e nordeste.

Fonte: Janez Marolt Photography.
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Autores: HIBINOSEKKEI e Youji no Shiro

Ano: 2017

Local: Kanagawa, Japão 

Área terreno: 2.651,00 m²

Área construída: 588,00 m²

Localização

O Berçário HN está localizado em Kanagawa, uma província do Japão, loca-
lizada na região de Kanto, na ilha de Honshu. É uma província relativamente 
pequena, porém uma das mais populosas do Japão, tendo em seu território uma 
porção altamente urbanizada. Sua capital é a cidade de Yokohama. 

Em contrapartida à situação local, esse berçário foi criado para crianças cujos 
pais desejam criar seus filhos em um ambiente natural.

Implantação

O berçário encontra-se dividido entre dois edifícios de tamanhos distintos, im-
plantados lado a lado, um paralelo ao outro. Esses edifícios ocupam as porções 
sudeste e sul do terreno, que tem topografia relativamente plana. O acesso prin-
cipal ao berçário se dá pela fachada sudeste do edifício menor.

2.3  HN NURSERY
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fig. 31  Implantação.

Fonte: ArchDaily.

Para satisfazer as premissas do berçário de que as crianças devem estar em 
meio ao ambiente natural, projeta-se fazendo o uso da natureza que rodeia a 
edificação.

Nas porções norte e nordeste do terreno está localizado o pátio de recreação, 
onde existe uma grande colina com cinco metros de altura. Esse espaço é desti-
nado a conferir às crianças um cotidiano rico em natureza e oportunidades para 
criar as mais diversas brincadeiras; elas podem ter contato com o solo e as plan-
tas, e realizar vários tipos de atividade física, como deslizar, rolar, cavar, etc.
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fig. 32  Pátio de recreação.

fig. 33  Pátio de recreação.

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).
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Aspectos funcionais

O principal conceito adotado para a construção do Berçário HN é o de que as 
crianças devem estar sempre em contato com o entorno natural. Mediante a 
relação diária com esse ambiente, brincando e se estimulando através dele, 
acredita-se que a criança possa desenvolver cada vez mais sua criatividade e 
sensibilidade. 

Os brinquedos prontos e materiais cujos usos não são flexíveis, geralmente uti-
lizados em outros berçários, são aqui substituídos por brincar diariamente com 
a natureza. Quando em atividade externa, as crianças podem vivenciar diversas 
sensações, como as mudanças de estação e temperatura, o calor da luz do 
sol, o cheiro das flores, o toque da terra e a cor do céu. Com o intuito de que as 
crianças tenham acesso a isso o dia todo e todos os dias, descobrindo e pensan-
do por si próprias, os espaços internos foram projetados de forma que a nature-
za possa ser sentida em qualquer lugar e a todo momento.

Além disso os arquitetos desse berçário, que projetam vários ambientes es-
colares no Japão, adotam algumas premissas gerais para esses ambientes. 
Banheiros devem ser ambientes divertidos para se frequentar; onde deve haver 
ventilação e iluminação naturais, de preferência com muitas janelas, pois crian-
ças costumam ter mais receio em relação a falta de luz do que a falta de privaci-
dade; os banheiros desses ambientes escolares são implantados no lado sul dos 
edifícios, onde a insolação natural é mais favorecida por se tratar do hemisfério 
norte. Os espaços destinados a alimentação devem ser confortáveis, para que 
as crianças possam usufruir efetivamente de suas refeições, uma vez que edu-
cação alimentar é parte importante do desenvolvimento educacional infantil. 

Ao projetar seus edifícios, levam em conta alguns pontos como “não ter medo de 
machucados”, “diferenças de níveis são divertidas” e “variabilidade do edifício”. 
Acredita-se que as crianças podem aprender muito com pequenas lesões, por 
isso não se deve ter medo de degraus e diferentes alturas, pelo contrário, a cria-
tividade das crianças permite que elas façam uso desses elementos das mais 
diferentes maneiras. Degraus podem ser um espaço para sentar, se deitar ou 
brincar, podem levar a atividades que fortalecem os corpos das crianças. Quanto 
a “variabilidade do edifício”, levando em conta as constantes mudanças na socie-
dade, os arquitetos acham fundamental fazer uma arquitetura que seja flexível a 
alterações.

Com essas premissas pontuadas, o berçário possui um único salão principal 
onde todas as atividades podem acontecer, desde brincadeiras até as refeições 
(mesas são colocadas no salão para esse momento). Neste salão há uma leve 
variação de níveis, e nele está plantada uma árvore de banyan onde as crianças 
podem brincar. Além desse salão principal há ainda algumas salas menores para 
áreas administrativas, banheiros e outras atividades.
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fig. 34  Salão principal.

fig. 35  Alimentação no salão principal.

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).
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fig. 36  Árvore de banyan.

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).
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fig. 37  Planta térreo.
1. entrada | 2. escritório | 3. armário | 4. sala das crianças | 5. “chão sujo” | 6. sala do berçário | 7. banheiro de todos | 8. sala de inspeção 
| 9. banheiro infantil | 10. sala de reunião | 11. depósito | 12. armazenamento | 13. corredor  | 14. w.c. funcionários | 15. lactário 
| 16. w.c. cozinha | 17. w.c. escolar | 18. sala de condicionamento | 19. chuveiro | 20. cabine

prédio 1

prédio 2

Fonte: ArchDaily.
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prédio 1

prédio 2

Fonte: ArchDaily.

fig. 38  Planta mezaninos.
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Aspectos construtivos e plásticos

Os dois edifícios do conjunto são térreos, com pequenos mezaninos, susten-
tados por uma estrutura de madeira, possuem coberturas inclinadas de duas 
águas, e são externamente revestidos por ferro preto. Levando-se em conta a 
premissa de que a natureza deve ser sentida em qualquer lugar, o edifício conta 
com grandes aberturas de vidro, inclusive na cobertura, possibilitando ao usuário 
sentir a luz do sol e apreciar o céu.

fig. 39  Cortes.
1. entrada | 2. escritório | 3. armário | 4. sala das crianças | 5. “chão sujo” | 6. sala do berçário | 7. banheiro de todos | 8. sala de inspeção 
| 9. banheiro infantil | 10. sala de reunião | 11. depósito | 12. armazenamento | 13. corredor  | 14. w.c. funcionários | 15. lactário 

Fonte: ArchDaily.
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fig. 40  Elevações edifício menor.

Fonte: ArchDaily.

Fonte: ArchDaily.

fachada oeste

fachada oeste

fachada leste

fachada leste

fachada norte

fachada norte

fachada sul

fachada sul

Os arquitetos do berçário não gostam de abusar de detalhes e cores quando se 
trata de instalações para crianças, para eles as crianças são as cores no espaço, 
através de suas ações, roupas e energia. Eles acreditam que esses equipamen-
tos não devem se destacar na cidade, e sim se encaixar e fazer parte dela.

Quanto aos materiais, em vez de adotarem materiais químicos e resistentes a 
manchas, como papéis de parede e pisos vinílicos, que são habitualmente em-
pregados em instalações para o público infantil, os arquitetos optaram por utilizar 
materiais naturais, como madeira, ferro e vidro o máximo possível. Do ponto de 
vista infantil, é mais importante que um ambiente seja confortável do que total-
mente asséptico. O uso de materiais naturais confere diferentes tipos de sen-
sações, temperaturas e aromas, que podem ajudar a nutrir a sensibilidade das 
crianças.

fig. 40  Elevações edifício menor.
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fig. 42  Acesso ao berçário.

fig. 43  Edifício menor e maior, respectivamente.

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).
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fig. 44  Edifício maior.

Fonte: Toshinari Soga (studio BAUHAUS).

Sustentabilidade

No Berçário HN o emprego de luz e ventilação natural é de extrema importância, 
criando um ambiente ideal para o desenvolvimento das crianças. Ao desenhar o 
edifício, os arquitetos tentaram se apoiar o mínimo possível no emprego de ilumi-
nação artificial e ar condicionado.
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Localizado no extremo sul da cidade de São Paulo, o Jardim Ângela era, de 
acordo com o Institut pour la Ville en Mouvement (IVM), até os anos 1950, um 
território agrícola, no qual estavam implantadas pequenas e poucas chácaras e 
casas de veraneio, ao longo de uma área de mananciais de paisagem até então 
preservada. Graças à represa do Guarapiranga, chegou a ser conhecida como a 
Riviera Paulista pela beleza de suas margens. 

De acordo com a historiadora Lourdes Carril (apud Milena Mateuzi Carmo), até 
a metade do século XX a região era pouco povoada. O Jardim Ângela somava, 
junto com os distritos do Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim São Luís e Vila 
Andrade (distritos vizinhos na zona Sul), cerca de 23.000 habitantes na década 
de 1950.  

Em meados de 1950 iniciou-se um processo de desmembramento das chácaras 
em lotes. Com o processo industrial, passaram a surgir diversas vilas na região, 
destinadas, em sua maioria, a moradias dos operários, migrantes do campo, so-
bretudo do Nordeste do país, vindos para trabalhar nas fábricas que haviam se 
instalado em Santo Amaro, que passou a receber industrias que antes estavam 
instaladas nos bairros Mooca, Brás e Ipiranga (Carmo, 2017). Essa ocupação 
deu-se lentamente até a década de 60, quando, graças a uma explosão popula-
cional, a ocupação do território passa a ser desordenada. 

Segundo Carmo (2017), a instalação desses migrantes foi marcada por precárias 
condições de chegada, construções de moradia através da ação comunitária e 
trabalho árduo, além de desemprego e violência.

A acomodação desse novo contingente populacional foi se dando 
por um movimento de periferização e metropolização, principal-
mente a partir da década de 1970 (Marques, 2010). Isto é, as 
pessoas foram ocupando as franjas da cidade, assim como os 
municípios da região metropolitana de são Paulo, por se tratar de 
locais mais baratos de moradia. Assim, consolidou-se um padrão 
de ocupação do espaço da cidade, em que grupos sociais mais 
favorecidos alojaram-se nas regiões centrais e os grupos mais 
pobres, sendo compostos majoritariamente pela população negra 
e de origem migrante, nas áreas periféricas normalmente de-
sassistidas de infraestrutura básica, como é o caso da zona sul. 
(CARMO, 2007, p. 55 e 56)
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A expansão urbana nesse local é caracterizada por uma urbanização precária, 
pela existência de diversos loteamentos clandestinos, carência de infraestrutura, 
favelas em áreas ambientalmente frágeis, e uma população com perfil de baixa 
renda.

“Do lado de cá tinha muitas empresas metalúrgicas. O parque 
industrial era muito grande. Era um bairro operário. Não tinha 
asfalto, não tinha água encanada. Era carente de tudo. É através 
dessas lutas que as coisas vieram melhorando, com as lutas das 
associações da região (...) Um bairro dormitório, em que o povo 
só ia pra lá passar a noite mesmo. E de lá ia pra fábrica. Bairro 
extremamente carente e, pra vocês terem uma ideia, o primeiro 
esgoto encanado que entrou na região não só de M’Boi, mas 
também do Campo Limpo, foi em 1981, 1982... não, 1983!” (De-
poimento de Nivaldo, morador da região) (CARMO, 2007, p. 55)

É a partir desse cenário de ocupações desordenadas e marcadas pela 
irregularidade, onde até áreas de preservação de mananciais passam a 
ser ocupadas, que surgem problemas como a violência e o alto índice de 
vulnerabilidade social.

Atualmente, o distrito faz parte da subprefeitura do M’Boi Mirim, e tem como 
seu eixo estruturante a Avenida do M’Boi Mirim, que, ao longo de seus 16 quiló-
metros de extensão, funciona como sua principal ligação com a área central da 
cidade de São Paulo, além de conectar o distrito com o munícipio de Itapecerica 
da Serra. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo IVM, em 2015, sobre o retrato po-
pulacional do Jardim Ângela, o distrito concentra mais de 2,5% dos habitantes da 
cidade, mas acolhe apenas 0,26% das vagas de emprego, que, em sua maioria, 
concentram-se no centro da cidade. Esse desequilíbrio tem por consequência 
direta, segundo o IVM, nos importantes fluxos pendulares domicílio-trabalho. A já 
citada Estrada do M’Boi Mirim acaba se constituindo em uma ligação precária e 
bastante saturada, graças a enorme demanda de deslocamento populacional.

O Jardim Ângela já foi denominado pela mídia como “triângulo da morte”, junta-
mente com os distritos vizinhos Jardim São Luis e Capão Redondo, pelos altos 
índices de homicídios na região. No mesmo período foi considerado pela ONU, 
em 1996, o distrito mais violento do mundo. De acordo com o que observou Car-
mo (2017), qualquer desavença corriqueira podia resultar em morte. Qualquer 
habitante do local que tenha mais de 25 anos de idade tem relatos de familiares 
e amigos mortos, além de ter tido familiaridade com se deparar com cadáveres 
nas ruas.

Nos dias de hoje, a situação tem melhorado, o título de distrito mais violento do 
mundo foi superado, mas a população ainda convive com a precariedade do ter-
ritório, e situações de violência e insegurança. Segundo Carmo (2017), o Jardim 
Ângela é o terceiro distrito mais populoso de São Paulo e ocupa a 17ª posição 
na porcentagem de domicílios em favelas (17,35%).
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No que diz respeito à infraestrutura urbana e ao acesso às políticas públicas de 
saúde, assistência e educação, o território ainda é marcado por ser uma das 
áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica da cidade, que vem somado a 
importantes questões ambientais, uma vez que está inserido em uma área de 
proteção a mananciais (CARMO, 2017). 

Como forma de combate à carência de infraestrutura básica existente na região, 
passou a acontecer, de acordo com Carmo (2017), uma forte atuação de movi-
mentos sociais que reivindicavam melhores condições de vida e influenciavam 
as práticas cotidianas da população local, que estão presentes no território até 
hoje. Nasceu daí uma cultura de reivindicações e transformações marcada por 
associações de moradores, grupos culturais, saraus de poesia, coletivos jovens 
e outros movimentos, que sugeriam estratégias para enfrentamento de suas si-
tuações de vida e para conquista dos direitos sociais básicos. 

O Jardim Ângela e seu entorno é marcado pela ação de ongs, associações de 
moradores, coletivos (principalmente de jovens ligados a linguagens artísticas) 
e ativistas locais. Sendo os dois últimos responsáveis pela elaboração de novos 
discursos sobre periferia, marcados por denúncias à violência e ao racismo do 
Estado, e por temáticas que giram em torno da identificação racial, da sexualida-
de e questão de gênero.

No que diz respeito a questão da primeira infância, o distrito foi considerado o 
terceiro mais vulnerável na cidade de acordo com o Mapa da desigualdade da 
primeira infância, lançado em 2017 pelo Observatório da primeira infância. 

Esse mapa foi realizado através da união de 28 indicadores municipais relacio-
nados a temas que, de acordo com o Observatório, são fundamentais para o 
bem-estar e qualidade de vida das crianças de zero a seis anos de idade. Os 
indicadores contemplam, fundamentalmente, áreas como educação, saúde, as-
sistência social, meio ambiente e direitos humanos. Os distritos considerados 
os mais vulneráveis foram os que apareceram mais vezes entre os 30 piores no 
conjunto dos 28 indicadores utilizados no mapa; desses 28 indicadores, o Jardim 
Ângela possui 17 dentre os 30 piores distritos.

Os indicadores tidos como negativos no Jardim Ângela apontam: atendimento 
precário pela rede de esgoto; baixo número de domicílios com crianças de 0 a 
5 anos com banheiro de uso exclusivo dos moradores; alto número de favelas 
existentes, de crianças de 0 a 5 anos residentes em áreas de vulnerabilidade 
social, e de domicílios particulares com crianças de 0 a 5 anos com renda per 
capita de 1/8 a metade do salário mínimo; pouca iluminação pública; altos índi-
ces de acidentes de trânsito envolvendo crianças em relação aos demais distri-
tos; violência contra a mulher, e violência sexual contra a criança; alto índice de 
gravidez na adolescência, internação de crianças pequenas por doenças respira-
tórias e de mortalidade infantil e materna; além do longo tempo de atendimento 
para vaga em creches (279,53 dias), e baixa demanda de vagas atendidas em 
creches, e demandas não muito boas em pré-escolas.

A questão da vulnerabilidade da primeira infância foi ponto chave na a escolha 
da região para o exercício de projeto, principalmente no que diz respeito ao aten-
dimento da demanda das creches e pré-escolas no local, que corresponde dire-
tamente ao objeto proposto.
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fig. 45  Perspectiva Casa do Brincar.

Localização

Levando-se em conta a questão da alta vulnerabilidade na primeira infância exis-
tente no Jardim Ângela, foi selecionado um importante eixo do distrito para a in-
tervenção projetual. O terreno escolhido margeia a avenida do M’Boi Mirim, prin-
cipal eixo de conexão da região com o centro da cidade, além de estar próximo 
ao Hospital do M’Boi Mirim (único hospital municipal do distrito) e ao terminal de 
ônibus do Jd. Ângela. O intenso fluxo diário de pessoas pelo local foi fator funda-
mental para a escolha do terreno, uma vez que facilita o acesso dos adultos de 
referência para levar as crianças à Casa do brincar.

4  INTERVENÇÃO PROJETUAL:
CASA DO BRINCAR
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Implantar um espaço no qual o uso é majoritariamente de crianças pequenas 
próximo a uma avenida tão movimentada a princípio pode ser visto com estra-
nheza. Mas ao lembrarmos da necessidade que as crianças têm de um acesso 
efetivo e seguro à cidade, a localização escolhida torna-se positiva, devido às 
possibilidades de transformação que a implantação desse objeto pode gerar nas 
vias que o margeiam. De acordo com pesquisas feitas em 2015 pelo Institut pour 
la Ville en Mouvement, o maior medo das crianças no Jardim Ângela, que é tido 
como um distrito bastante perigoso, é de morrerem atropeladas; essas mesmas 
crianças têm um grande receio quando se trata de atravessar a Estrada do M’Boi 
Mirim.

O terreno encontra-se no bairro Jardim Copacabana, e está localizado no limite 
entre outros dois, o Jardim Nakamura e o Morro do Índio. Ao Sul, o terreno está 
próximo da favela do Jardim Nakamura e, ao Norte, da favela do Morro do Índio. 
Essa proximidade proporciona facilidade de acesso dessas comunidades bas-
tante vulneráveis à Casa do Brincar, que pode influenciar positivamente a vida 
dessas pessoas.

Quando se fala em primeira infância, o contato e exploração da natureza é um 
ponto importante a se levar em conta. O terreno selecionado está ladeado, ao 
Sul e a Sudeste, por remanescentes do bioma Mata Atlântica. Ter como seu vizi-
nho um ambiente natural tão rico é uma oportunidade incrível de vivência, apren-
dizagem e até transformação, uma vez que, ao entender a importância daquele 
local e criar laços com ele, a possibilidade de cuidados e preservação do mesmo 
aumentam.
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fig. 46  Entorno.  1. Favela do Morro do Índio; 2. Favela do Jardim Nakamura; 3. Terreno; 
4. Hospital do M’Boi Mirim; 5. Terminal Jardim Ângela.

Fonte: Imagem base extraída do Google Earth.

1

É esperado que a presença da Casa do Brincar, além de acolher um grande 
número de crianças da região, possibilite transformações em seu entorno e 
assim, proporcione uma relação positiva entre a criança e o local no qual ela ha-
bita.

2

3

4

5
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Programa de necessidades

A Casa do Brincar é, basicamente, um espaço para o acolhimento ao público da 
primeira infância. É um local para o qual as crianças possam ir antes ou após o 
período escolar, ou para passar o dia inteiro, caso a criança não frequente uma 
creche ou pré-escola, como é o caso de muitos na região, se levarmos em conta 
as poucas vagas disponíveis nesta área. A criança pode ser deixada no local por 
seu adulto de referência, mas, se o mesmo tiver disponibilidade, também é bem-
-vindo para ficar e fortalecer laços com sua criança.

O espaço tem a intenção de ser um ambiente de educação não formal, um local 
para estar, para o lazer e a convivência, para se ter acesso a cultura, para poder 
brincar. Não é um local de alfabetização ou aprendizagem tradicional e burocráti-
co. Não é uma escola ou uma creche.

Casa é o espaço que acolhe o ser humano, onde ele se sente seguro e livre para 
se expressar. Brincar, além de ser um direito humano, é a atividade a partir da 
qual a criança se expressa, experimenta e aprende.

Para atender a essas expectativas, o espaço conta com quatro salas, chamadas 
oficinas, que possuem, cada uma, em média 200 metros quadrados de área. Por 
uma questão de organização, essas oficinas estão divididas em quatro faixas 
etárias: zero a doze meses, doze a vinte e quatro meses, dois a quatro anos e 
quatro a seis anos. Isso não impede as crianças de frequentarem oficinas de fai-
xas etárias diversas a sua, pelo contrário, é importante que ela se sinta livre para 
explorar os outros espaços e tenha contato com crianças de idades diferentes. 

Para proporcionar independência aos espaços e a seus frequentadores, as 
oficinas contam todas com banheiros, área de armazenamento e, no caso das 
oficinas de 0-12 e 12-24 meses, há ainda espaço para amamentação e fraldários 
com banheiras. 

Para estender as possibilidades de aprendizagem, uma parte do espaço é de-
dicada ao alimento. Essa área é composta, externamente ao edifício, por uma 
horta e uma sala de oficina, na qual existem composteiras, e, internamente, por 
uma cozinha e um local para alimentação. A partir disso, é possível vivenciar e 
entender o ciclo do alimento.

Há ainda um espaço multiuso, o qual, além de ser utilizado pelas crianças, pode 
ser destinado a reuniões entre os adultos de referência, membros da comunida-
de, interessados nas questões da primeira infância e educadores.

A Casa do Brincar conta com um jardim interno e um quintal, através dos quais 
as crianças podem ter contato direto com o ambiente natural e externo, propor-
cionando novas vivências.

Uma última sala, denominada Espaço Pedagógico, abriga um local para ativida-
des administrativas, documentação sobre as crianças e as atividades e contato 
entre adultos de referência e educadores.
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Externamente ao edifício se formaram algumas praças, que podem ser utiliza-
das, tanto pelas crianças quanto pela comunidade, como espaços de estar, de 
reunião e contato com o ambiente.

Espera-se que a Casa do Brincar possa influenciar a criança ali presente e 
também o espaço público onde está inserida e que a criança, que costuma agir 
como multiplicador de informação no território, possa transmitir o que aprendeu 
para os adultos a sua volta. Quando se está na periferia, lugares como esses, 
muitas vezes, são o espaço que as crianças possuem para o movimento, o des-
canso, a alimentação e até o banheiro, então é muito importante que esse seja 
um espaço que carregue e transmita positividade e acolhimento.
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fig. 47  Programa da Casa do Brincar.

fig. 48  Distribuição do programa pelo terreno.

Partido arquitetônico

A partir do programa proposto, decidiu-se por distribuir pelo terreno os espaços 
físicos condizentes a cada atividade do programa, a fim de trazer movimento 
ao edifício, tanto interna quanto externamente, e compor novos percursos e es-
paços de estar, gerando mais possibilidades de interação com outros e com o 
meio. Dessa distribuição se originaram praças internas e externas ao edifício.
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As praças externas ao edifício não são destinadas apenas às crianças, mas 
também à comunidade e qualquer um que esteja passando pelo local. Espaços 
compartilhados como este costumam ter uma influência positiva para as comu-
nidades que os rodeiam. Jardins e praças atuam não só como espaços abertos 
para a comunidade, mas também criam áreas de reunião melhores para seus 
membros se engajarem entre si e com o ambiente natural. 
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fig. 49  Conformação de praças.

fig. 50  Inclinação das coberturas.

Para concluir a geometria do edifício, foram propostas coberturas inclinadas. As 
inclinações foram aplicadas por duas razões, uma de motivação sensorial e ou-
tra prática. Quando pedimos a uma criança pequena para desenhar uma casa, 
recebemos em resposta um desenho no qual a cobertura da casa é composta 
por um telhado inclinado de duas águas. Tendo isso em mente e pensando na 
sensação de segurança e pertencimento que casas costumam proporcionar às 
pessoas, optou-se por adotar coberturas inclinadas no projeto. As inclinações 
propostas foram posicionadas paralelamente as orientações Norte e Sul, e in-
clinadas a 20 graus, para que, na face Norte, possam ser instaladas placas de 
energia solar para alimentar o edifício (motivação prática). 
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Corpo e movimento são partes muito importantes na expressão e desenvolvi-
mento das crianças. Através de seu corpo a criança investiga o espaço e inte-
rage com outros corpos, e se torna consciente de si mesma e de suas atitudes. 
Essa foi uma questão essencial para a elaboração do interior do edifício, que foi 
concebido no projeto com o mínimo de barreiras físicas possível. 

A fim de propiciar um ambiente com múltiplas possibilidades de uso, que não en-
gesse as atividades realizadas, os espaços que contemplam o programa devem 
ser flexíveis. Espaços amplos e abertos tendem a proporcionar mais liberdade 
e autonomia para as crianças, gerando mais oportunidades de aprendizagem, 
uma vez que, com uma maior oferta de espaço para ser explorado, as atividades 
colaborativas e em grupo são facilitadas, e maiores são as oportunidades de ex-
pressão corporal e de vivenciar encontros, desenvolvendo a comunicação e con-
sideração pelos outros. Esses locais são como “espaços em branco”, onde as 
crianças podem criar e brincar espontaneamente, influenciando sua criatividade 
e curiosidade.

A Casa do Brincar, enquanto um espaço de desenvolvimento para a primeira in-
fância, precisa garantir possibilidades de contemplação e investigação sensorial 
para as crianças que a frequentam. O ato de simplesmente observar, para bebês 
e crianças pequenas, reúne um compilado de eventos e sensações muito ricos 
para a construção de seu entendimento de mundo. Ter espaços destinados para 
simplesmente contemplar, caso seja do interesse da criança, é muito importante. 
Os materiais selecionados para o edifício podem ampliar as possibilidades de in-
vestigação sensorial, não só pelas sensações que eles podem transmitir através 
do toque e olfato, mas também pelos diferentes jogos de luz, silhueta e sombra 
que os mesmos constituem ao longo do edifício.

Aproximar a natureza e a cidade do interior do edifício foi visto como um modo 
de ampliar o contato da criança com a sua cultura e seu entorno, gerando rela-
ções de afetividade entre a criança e a cidade. As crianças podem brincar com a 
natureza presente no interior e próxima ao edifício, e se desenvolver emocional, 
criativa e fisicamente através desse contato. As diversas aberturas (janelas) ao 
longo dos espaços também permitem que elas observem e entendam as dinâmi-
cas da cidade a sua volta.

Espera-se que, ao acolher essas crianças, a Casa do Brincar ajude em seu de-
senvolvimento e influencie em seus futuros por meio dessa oferta de espaços e 
possibilidades, democratização da cultura e atendimento qualificado. Espera-se 
também que esse local, voltado para a educação permanente através do brincar 
e da liberdade, possa contagiar as comunidades próximas e o resto da cidade.

Implantação 

Para permitir que as crianças, seus adultos de referência e demais moradores da 
região possam caminhar com conforto e segurança pela área, foram alargadas 
as calçadas, principalmente em frente ao terreno onde foi implantado a Casa do 
Brincar. Pensando nos perigos que a Estrada do M’Boi Mirim oferece aos pedes-
tres, foram instaladas lombofaixas ao longo da via, para induzir os motoristas a 



93

INTERVENÇÃO PROJETUAL: CASA DO BRINCAR

dirigirem de maneira mais tranquila e prestarem atenção aos pedestres, que são 
muitos na região. Atitudes como essa aumentam a segurança das crianças em 
relação ao local onde elas habitam, e a sua relação de pertencimento com ele 
melhora.

Foram propostas conexões diretas entre a Casa do Brincar e as favelas no seu 
entorno, através de uma escadaria apoiada no morro, que levaria ao Jardim 
Nakamura, e da abertura de um caminho entre a favela do Morro do Índio e a 
Estrada do M’Boi Mirim. 

Pensando em uma melhor conexão entre a Casa do Brincar e o centro da cida-
de, foi proposto um leve afastamento do morro que fica entre o Hospital do M’Boi 
Mirim e o terreno selecionado. O morro é uma espécie de barreira entre a cidade 
e a Casa do Brincar, ao afasta-lo e instalar ali um calçadão com pontos de ôni-
bus e espaço para feiras e estar da população, o espaço está melhor integrado 
com a cidade.

Foram criadas pequenas praças ao redor do edifício para que as crianças pos-
sam brincar e explorar a natureza sem perigo, e seus cuidadores e pessoas da 
comunidade possam descansar e se encontrar.
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fig. 51  Implantação.
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fig. 52  Planta térreo.

Plantas 

As oficinas destinadas às crianças são compostas por salas grandes, não com-
partimentadas internamente e que podem se abrir completamente para o interior 
do edifício graças a existência de paredes retráteis, configurando assim um gran-
de espaço integrado. 

O mobiliário em suas dimensões e formas foram pensados para darem conti-
nuidade às experimentações da criança no espaço, elas podem utilizá-los de 
diversas formas como se deitar, escalar, se equilibrar, etc. Além disso, a maioria 
do mobiliário está sobre rodas, permitindo mudanças rápidas no espaço e pro-
porcionando flexibilidade ao ambiente.
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No mezanino há um espaço multiuso, destinado principalmente a leitura e      
reuniões. A escadaria que conecta esse espaço ao pavimento térreo foi concebi-
da como mais um elemento para desenvolver as habilidades físicas, autonomia e 
autoconfiança das     crianças.

fig. 53  Planta mezanino.

Estrutura e materialidade

A estrutura é composta por painéis de madeira laminada colada Pinus. Os pai-
néis são formados por dois montantes verticais (que trabalham como pilares) 
espaçados em 250,0 cm entre seus eixos e conectados através de montantes 
horizontais, cada um espaçado em 60,0 cm entre seus eixos. Os montantes ver-
ticais têm, em sua maioria, 7,5 cm de largura e 20,0 cm de profundidade, e sua 
altura varia de acordo com sua localização no edifício. Os montantes horizontais 
possuem 7,5 cm de altura e 20,0 cm de profundidade, sua largura é determinada 
pelo espaço resultante da distância entre os montantes verticais.

Os painéis de madeira chegam ao terreno já montados e são então instalados, 
um ao lado do outro, resultando no edifício. A cobertura funciona com o mesmo 
princípio dos painéis, com a diferença de que os as vigas principais (ou montan-
tes verticais) tem altura de 60,0 cm, que corresponde a 4% do maior vão do edi-
fício, e as vigas secundárias (ou montantes horizontais) tem altura de 30,0 cm.
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fig. 54  Diagrama estrutural.

fig. 55  Interação entre fechamentos e painéis.

O edifício se conclui com a instalação dos fechamentos, que são encaixados 
nos vãos dos painéis de madeira. Para proporcionar aos usuários uma ampla 
possibilidade de investigações sensoriais, foram selecionados três materiais dife-
rentes para compor os fechamentos: chapas de compensado de madeira pinus, 
placas de vidro branco leitoso e janelas de vidro transparentes. Esses três mate-
riais interagem com a luz de maneiras diversas entre si, resultando em diferentes 
paisagens e possibilidades de experimentação para as crianças.

PROJEÇÃO MONTANTE HORIZONTAL PINUS
(75mm X 200mm)

MONTANTE VERTICAL PINUS

VIGA PRINCIPAL PINUS

PROJEÇÃO VIGA SECUNDÁRIA PINUS

CHAPA OSB 30mm

LONA DE POLIETILENO 0,2mm

ISOLANTE TÉRMICO EPS 50mm

MANTA EVALON V 2,2mm

PARAFUSO ROTHOBLAAS WT CONEXÃO DE DUPLA
ROSCA PARA FIXAÇÃO VIGA - MONTANTE (CONEXÃO
COLA + PARAFUSO)

PARAFUSO ROTHOBLAAS WT CONEXÃO DE DUPLA
ROSCA PARA FIXAÇÃO MANTA EVALON V
(PERPENDICULAR À VIGA PRINCIPAL)

PARAFUSO ROTHOBLAAS WT CONEXÃO DE DUPLA
ROSCA PARA FIXAÇÃO COBERTTURA
(PERPENDICULAR À VIGA PRINCIPAL)

CHAPAS METÁLICAS ROTHOBLAAS ALUMINI 65 PARA
CONEXÃO VIGA PRIMÁRIA - VIGA SECUNDÁRIA

MONTANTE HORIZONTAL PINUS (75 x 200 mm)

PARAFUSO ROTHOBLASS EWS A2 PARA
CONEXÃO ENTRE FRAME METÁLICO E
MONTANTE

MANTA LP IMPERMEABILIZANTE

CONTRAPISO DE CIMENTO QUEIMADO (5 mm)

LAJE DE CONCRETO (15 mm)

FECHAMENTO EM VIDRO LEITOSO (10 mm),
CONECTA-SE AOS MONSTANTES ATRAVÉS DE
FRAMES METÁLICOS PARAFUSADOS

FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS (40 mm),
CONECTA-SE AOS MONSTANTES ATRAVÉS DE
FRAMES METÁLICOS PARAFUSADOS

FECHAMENTO EM JANELA BASCULANTE
COM VIDRO DUPLO (40 mm) E
ESPAÇAMENTO DE 60 mm

MONTANTE HORIZONTAL PINUS

MONTANTE HORIZONTAL PINUS

FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS

FECHAMENTO EM JANELA BASCULANTE
DE VIDRO DUPLO

CONEXÃO ENTRE PAINÉIS DE MADEIRA
E LAJE DE CONCRETO COM PARAFUSO
ROTHOBLAAS WT CONEXÃO DE DUPLA
ROSCA

CONEXÃO ENTRE MONTANTES
VERTICAIS E HORIZONTAIS
(PERPENDICULARES ENTRE SI) COM
PARAFUSO ROTHOBLAAS WT CONEXÃO
DE DUPLA ROSCA (A 45°) - CONEXÃO
PARAFUSO E COLA

FECHAMENTO EM VIDRO LEITOSO

CONEXÃO ENTRE PAINÉIS
ESTRUTURAIS ATRAVÉS DOS
MONTANTES VERTICAIS COM
PARAFUSO ROTHOBLAAS WT CONEXÃO
DE DUPLA ROSCA - CONEXÃO
PARAFUSO E COLA

MONTANTE VERTICAL PINUS

MONTANTE HORIZONTAL PINUS
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Sustentabilidade

Além de ser um material que transmite aconchego e conforto ao ambiente e traz 
a sensação de proximidade com a natureza, a madeira é um material renovável, 
sua produção não é poluente e ainda tem baixo consumo energético. A madeira 
selecionada para compor a estrutura foi a Pinus, uma das espécies utilizadas em 
áreas de reflorestamento. O caráter pré-fabricado dos painéis adotados resulta 
em uma obra limpa e rápida.

O edifício conta com placas solares, que pretendem alimentar o local de maneira 
integral, além de um sistema de captação de água da chuva. A água recolhida 
por meio das calhas, localizadas próximas as extremidades mais baixas das co-
berturas, é armazenada no reservatório de água das chuvas, localizado ao lado 
da caixa d’água alimentada pela concessionária local, para mais tarde ser utiliza-
da nas hortas e jardins, na limpeza do edifício, nos espelhos d’água e na alimen-
tação dos vasos sanitários.

Para expor o ciclo do alimento e evidenciar a alimentação saudável como algo 
acessível e renovável, uma parte do programa conta com um espaço dedicado 
à alimentação. Composto por uma horta com oficina dedicada, que conta com 
composteiras, uma grande cozinha e uma sala de alimentação, que ilustram as 
atividades do plantar, colher, armazenar, cozinhar, comer e compostar, alusivas a 
todas as fases do ciclo dos alimentos.

fig. 56  Perspectiva da horta.
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fig. 57  Maquete durante a realização do experimento.

Experimento

Foi realizado um experimento no Laboratório de Mecânica da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com auxílio do professor 
Fábio Raia, para verificar a efetividade da estrutura projetada.

Escolheu-se uma parcela do edifício para ser representada em uma maquete 
na escala 1:50. A porção escolhida corresponde a entrada do edifício, além de 
representar o pé direito mais alto do conjunto. A maquete é constituída de peque-
nos pedaços de mdf colados entre si representando o conjunto da estrutura.

O experimento realizado consistia na aplicação de vibrações de diferentes fre-

quências e amplitudes na maquete. Foram aplicadas vibrações leves e extremas 
no modelo, que resistiu a todas elas. Em alguns momentos, quanto maior era a 
frequência da vibração aplicada, a estrutura vibrava no conjunto inteiro, não ape-
nas em uma pequena porção.

Através do experimento foi possível não apenas verificar que a estrutura funcio-
na como um conjunto, mas também sua vibração natural conforme as influências 
do dia a dia.
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Ao estudar questões referentes à primeira infância, ficam nítidas tanto a falta de 
iniciativas voltadas a esse grupo, quanto a importância de se valorizar as neces-
sidades do mesmo e os resultados positivos que investimentos nessa área pode-
riam gerar para a sociedade como um todo.

A criança precisa ter acesso ao afeto, ao contato com outras crianças e adultos, 
a possibilidades de observar, experimentar e se movimentar, e ao tempo e es-
paço para brincar simplesmente. A partir daí, ela tem melhores chances de se 
desenvolver em diversos aspectos, como físico, intelectual, emocional, social e 
moral, que vão refletir na construção do adulto que ela virá a se tornar.

Quanto maior for o investimento na infância, melhores serão trabalhados seus 
sentidos, e maior será a gama de informações e conhecimentos acumulados 
pela criança.

A intenção projetual aparece no conjunto do trabalho como uma proposta à ca-
rência de espaços, internos e externos, acessíveis a primeira infância. A Casa 
do Brincar procura explicitar a maneira como ambientes projetados levando em 
conta a criança como público principal podem gerar transformações não só nas 
vidas dessas crianças, mas também no território onde está implantado.

Uma cidade, um espaço ou uma iniciativa pensada com a intenção de valorizar a 
criança e a infância, podem melhorar não só a vida desse grupo, como também 
a vida dos adultos e a cidade de maneira geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Quando ajudamos a criança e investimos na primeira infân-
cia, estamos investindo na sociedade como um todo. Se 
mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. 
Para melhor. (Raffi Cavoukian, fundador do Center for child 
honouring, “O começo da vida”, 2016)
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