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“O que quer que você faça na vida será 

insignificante. Mas é muito importante que faça, 

por que ninguém mais fará. Como quando alguém 

entra na sua vida e metade de você diz: você não 

está preparado, mas a outra metade diz: torne-a 

sua para sempre!” 

 

(Filme Remember me: live in the moments) 



 
 

RESUMO 

SOUZA, Cintia Chaves. A casa de Alice:  proposta de um centro lúdico 
infantil em São Bento do Sul/SC. 2017. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Curso de Arquitetura e Urbanismo). Universidade do Estado 
de Santa Catarina. Laguna, 2017. 
 
O desenvolvimento infantil apresenta-se como a arquitetura básica 
na formação do ser humano. Pretendendo-se proporcionar, 
enquanto objeto arquitetônico, um centro lúdico infantil para a 
cidade de São Bento do Sul, a proposta deste trabalho visa ser uma 
alternativa ao desenvolvimento infantil. Considerando o cenário atual 
na qual a infância se desenvolve, na presença progressiva das 
tecnologias como forma de entretenimento, a carência de espaços 
públicos de lazer e de incentivo ao mundo lúdico, bem como a 
tendência ao sedentarismo, contribuem para o aumento de casos de 
obesidade e no diagnóstico de transtornos mentais infantis. Desta 
forma, o presente trabalho apresenta uma fundamentação teórica, 
embasada no desenvolvimento infantil, nos espaços e atividades que 
compreendem a infância. Com base nestes temas, realizaram-se 
estudos de referenciais projetuais que abordaram os três tipos mais 
comuns da arquitetura infantil, a creche (Guastalla), o parque (Parque 
infantil Iguatemi) e o centro recreativo (Children’s Creativity 
Museum), visando estabelecer parâmetros para a elaboração de 
diretrizes projetuais e demostrar sua viabilidade. Através da análise da 
área de estudo, caracterização e levantamento histórico, foram 
possíveis fazer a escolha do terreno e definir as diretrizes que 
nortearam o projeto posterior. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento infantil. Arquitetura infantil. 
Centro cultural.  Atividades culturais. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

Grande parte dos conhecimentos da vida adulta, para 

enfrentar os desafios sociais estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento infantil. Shonkoff (2009) menciona que a 

qualidade dos relacionamentos com os adultos e cuidadores, bem 

como a relação com todos os ambientes em que a criança vive, tem 

influência no seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

Compreendendo que, assim como a herança genética, os cuidados 

no início da vida são de grande importância para o 

desenvolvimento humano.  

De acordo com Mustard et al (2010), a forma do tratamento 

pela qual a criança foi submetida na infância, impacta diretamente 

na aprendizagem escolar, na saúde física e mental ao longo de 

toda vida adulta. A par dessas evidências, que relacionam o 

desenvolvimento infantil com as variáveis que podem torná-lo 

vulnerável a problemas futuros, o presente trabalho objetiva 

compreender, a partir da literatura existente, como se dá o 

desenvolvimento infantil, suas fases e teorias existentes, bem 

como compreender como o ambiente construído pode vir a 

influenciar as atividades desenvolvidas em cada faixa etária, de 

forma a prevenir os fatores de risco que  comprometem e 

prejudicam o desenvolvimento infantil. Entender quais 

alternativas para um desenvolvimento mais saudável, propondo 

diretrizes para a construção de um centro lúdico que promova 

estas atividades. 

A casa de Alice surge então, com base na obra literária do 

século XIX de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, tendo 

como principal crítica, o modelo de ensino da época, uma proposta 

alternativa ao desenvolvimento infantil, diferente das salas de aula 

tradicionais, em busca de um novo modo de descobrir o mundo. 

 

1.1 PROBLEMA:  

 

Durante o processo de desenvolvimento a criança vivencia 

avanços que evidenciam a particularidade de cada indivíduo. De 

acordo com Mustard et al (2010) “os anos iniciais do 

desenvolvimento humano estabelecem a arquitetura básica e a 

função do cérebro.” É notável a importância da infância, e do seu 

desenvolvimento saudável, livre de perigos e obstáculos que 
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possam vir a prejudicar o seu desempenho futuro. Segundo 

Kramer (2007, p.15): 

 
Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, 
portanto, pelas contradições das sociedades em que 
estão inseridas. A criança não se resume a ser alguém 
que não é, mas que se tornará. Reconhecemos o que é 
específico da infância: seu poder de imaginação, a 
fantasia, a criação, a brincadeira entendida como 
experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas 
detentoras de direitos, que produzem cultura e são 
nela produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece 
entendê-las e também ver o mundo a partir do seu 
ponto de vista. A infância, mais que estágio, é categoria 
da história: existe uma história humana porque o 
homem tem infância. 

 

Apesar da literatura existente e da ciência comprovarem os 

benefícios de uma infância saudável, os dados apresentados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), mostram que o caminho 

percorrido está sendo o oposto do recomendado. Sendo que a 

prevalência mundial dos distúrbios do desenvolvimento e dos 

transtornos mentais e comportamentais na infância e na 

adolescência é de 10% a 20%. 

Considerando as fases do desenvolvimento infantil e as 

mudanças em que elas estão suscetíveis, Reppold et al (2002), 

afirma que os eventos estressantes da vida, e mudanças no 

ambiente que induzem um alto grau de tensão e interferem nos 

padrões normais de resposta do indivíduo, tem sido associados a 

uma grande variedade de distúrbios físicos e mentais. 

Uma dessas mudanças, faz menção a tecnologia presente 

gradativamente mais cedo na infância. De acordo com Previtale 

(2006), as crianças já não expressam seus sentimentos, aflições e 

desejos por meio do mundo real, uma vez que seu isolamento e a 

tecnologia satisfazem suas necessidades. Incorporada cada vez 

mais recentemente na vida de muitas crianças, a tecnologia vem a 

fim de suprir a ausência e a falta de tempo do pais. 

Muito além dos problemas emocionais, o hábito de isolar-

se em suas casas, fez com que as atividades físicas que envolviam 

brincadeiras ao ar livre, fossem sendo deixadas de lado, 

acarretando em um fator de risco a saúde física e mental muito 

conhecido atualmente, o sedentarismo. Para Mattoso (2010), o 

processo de automação da tecnologia, conduz as pessoas para 

uma vida sedentária, pois a comodidade e rapidez em se obter as 

informações, diminuem os esforços em buscar fontes alternativas 

de trabalho, estudo ou lazer. A relação entre estes hábitos de 

comodismo aliado a ausência de espaços de lazer apropriados para 
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a realização de atividades que estimulem o imaginário infantil, 

configuram um quadro de impacto nos números crescentes da 

obesidade infantil. 

São muitos os fatores que levam ao diagnóstico de 

obesidade infantil, desde a predisposição genética aos hábitos 

alimentares, contudo, de acordo com o médico Drauzio Varella 

(2011), “a falta de atividade física da criança urbana de hoje é 

considerada pelos especialistas uma das principais causas da 

epidemia de obesidade infantil que se dissemina em diversos 

países, inclusive no nosso”. E são muitas as suas consequências: 

 

 A obesidade infantil é uma doença de consequências 
graves que se instala em múltiplos órgãos. Excesso de 
gordura corpórea na infância é causa de diabetes, 

hipertensão, elevação dos níveis de colesterol e 
triglicérides, tendência à coagulação acelerada do 
sangue, alterações na parede interna dos vasos e 
maior produção de insulina. (VARELLLA, 2011). 

 

 Aliando estes fatores, a falta de existência de ambientes 

adequados para a promoção do desenvolvimento infantil na 

cidade de São Bento do Sul, tem-se que os espaços destinados a 

atividades recreativas se resumem as realizadas dentro das 

escolas e também nas praças existentes da cidade, muita das 

vezes esses espaços tornam-se vulneráveis pela proximidade 

direta com as ruas de maior movimento e pela falta de 

segurança. Condicionam a atividade a ser exercida pela criança 

devido a tradicionalidade dos brinquedos e mobiliários 

existentes, além de atenderem de maneira geral, apenas a 

parte central da cidade. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA: 

  

Em busca de métodos alternativos ao desenvolvimento 

infantil, muitos pesquisadores comprovaram que atividades 

relacionadas a arte e atividades físicas podem contribuir para um 

desenvolvimento mais sadio. Uma destas alternativas é 

denominada arteterapia, que por definição é uma área de atuação 

profissional que utiliza recursos artísticos com finalidade 

terapêutica (CARVALHO, 1995).  

De acordo com Stroh (2010), “a arteterapia tem também 

como objetivo promover a autodescoberta do sujeito pelo lúdico, 

pelas cores, representações, imaginações e fantasias, etc”. O 

conceito de arteterapia mostra que a arte enquanto ferramenta é 
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capaz fomentar a autodescoberta e estimular o imaginário infantil.   

Segundo Dallabona (2011) a educação lúdica vai mais além 

de uma simples estratégia: 

 

O lúdico permite um desenvolvimento global e uma 
visão de mundo mais real. Por meio das descobertas 
e da criatividade, a criança pode se expressar, 
analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem 
aplicada e compreendida, a educação lúdica poderá 
contribuir para a melhoria do ensino, que na 
qualificação ou formação crítica do educando, quer 
para redefinir valores e para melhorar o 
relacionamento das pessoas na sociedade. 

 

Através deste contexto criado pelas atividades lúdicas é 

que se propõe a implantação do centro cultural. Enquanto 

arquitetura, um ambiente propício e acolhedor para o fomento do 

desenvolvimento infantil, aliado ao  cenário nonsense (ausência de 

sentido) no qual a obra literária Alice no País das Maravilhas foi 

escrita, uma história infantil, transcendente a seu tempo, que vai 

além de fantasias ilusórias de uma pequena garota, aos 

questionamentos feitos por Lewis Carrol, sobre o comportamento 

da sociedade da época, abordando o modo de ensino tradicional 

pelo qual todas as crianças passam e devem se enquadrar. 

Buscar uma melhor qualidade de vida desde a infância é 

um pequeno passo, para uma longa jornada em busca de uma 

vida mais saudável. Desta forma, unindo as estratégias para um 

desenvolvimento mais saudável com um espaço apto a receber as 

atividades propostas, possibilitando o contato da criança com a 

natureza, a autodescoberta infantil e a valorização da infância, 

como fase fundamental ao desenvolvimento humano, é como essa 

proposta pretende atuar. Um centro cultural e artístico, como 

alternativa ao desenvolvimento infantil, visando complementar a 

infraestrutura de ensino tradicional, promovendo atividades 

lúdicas e culturais que contribuam para o desenvolvimento das 

habilidades individuais da criança.  

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 Objetivo geral: 

 

Propor diretrizes projetuais para a implantação de um 

centro lúdico infantil na cidade de São Bento do Sul, Santa 

Catarina. 
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1.3.2 Objetivo específico: 

 

 Identificar estratégias nos referenciais projetuais, que possam 

auxiliar no programa a ser estabelecido, com boas soluções de 

projeto. 

 

 Selecionar o melhor local para a inserção da proposta do 

centro cultural e artístico.  

 

 Caracterizar os espaços para atividades infantis com base em 

teóricos em educação. 

 
1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

A seguir, os procedimentos metodológicos adotados para 

a realização deste TCC. 

 

a) Fundamentação teórica realizada a partir de livros, artigos, 

manuais e endereços eletrônicos, buscando informações que 

fundamentem, embasem e justifiquem as decisões adotadas. 

b) Estudo de referenciais projetuais analisados de acordo com 

os critérios de contexto, conceito, funcionalidade, materialidade, 

sistema construtivo e sustentabilidade, estabelecidos pela autora, 

através de uma compilação dos métodos existentes buscando 

sintetizar as informações, para melhor compreensão dos espaços 

existentes destinados a realização de atividades infantis e suas 

relações com o ambiente.  

 

c) Levantamento de dados estatísticos e sociais da cidade de 

São Bento do Sul, através da consulta do Plano Diretor e demais 

materiais fornecidos pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

da cidade, visando um melhor entendimento do contexto da 

proposta, através de diagramas em diferentes escalas. 

 

d) Realização do método da visão seriada para a escolha do 

terreno mais apropriado para a implantação. Segundo Cullen 

(1996), o percurso feito em um determinado local pode apresentar 

uma série de pontos de vista, principalmente os de grande impacto 

visual, responsáveis muitas vezes por dar vida ao caminho, 

proporcionando diferentes sensações para cada paisagem. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A pertinência deste estudo consiste na busca de 

informações necessárias para embasar a proposta deste trabalho, 

bem como nortear as diretrizes com uma base teórica. Assim 

sendo, estudaram-se os principais teóricos do desenvolvimento 

infantil, a arquitetura infantil e as principais atividades 

desenvolvidas na infância, analisando o contexto e a realidade 

atual. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

  

Conceitualmente, o desenvolvimento infantil consiste em 

uma sequência ordenada de transformações progressivas, que 

resultam em um maior grau de complexidade do organismo 

(KNOBLOCK et al 2000). O desenvolvimento humano, analisado 

dentro da psicologia, apresenta diversas perspectivas teóricas 

para sua classificação. A seguir será apresentado uma breve 

definição das concepções dos principais teóricos do 

desenvolvimento infantil.  

 João Amós Comênio (1592 – 1657): Representante 

do pensamento pedagógico moderno, professor do século XVII, 

incentivava uma educação sem punições e respeito aos estágios 

de desenvolvimento da criança, recomendava o uso de materiais 

pedagógicos e um ambiente propício para a educação das 

crianças. Através da elaboração de um plano maternal, delegou 

aos pais a função de educar seus filhos até os sete anos de idade, 

sustentando que o zelo dos pais era o nível de ensino ideal para 

esta faixa etária (OLIVEIRA,2012).    

 Jean Jacques Rousseau (1712-1778): Um dos 

principais filósofos da história da pedagogia, propôs um sistema 

educacional que “combatia preconceitos, autoritarismos e todas 

as instituições sociais que violentassem a liberdade característica 

da natureza” (OLIVEIRA, 2012). Opondo-se a prática familiar da 

época, que repassava a responsabilidade da educação dos filhos 

para os cuidadores, acreditava que a mãe tinha papel fundamental 

na criação dos filhos. Considerando a infância uma fase de 

preparação para a vida adulta, defendeu uma educação não 

orientada pelos adultos, a fim de ensinar a criança a viver e a 

exercer sua liberdade individual. 
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 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827): Precursor 

do pensamento pedagógico iluminista e seguidor das ideias de 

Rousseau, defendia que a principal função do ensino infantil era 

estimular as habilidades naturais e inatas da criança e que isto 

deveria ocorrer no ambiente mais natural possível. Segundo 

Gadotti (2009), o princípio de Pestalozzi tinha como foco as 

atividades realizadas pelo alunos, partindo-se do conhecido para o 

desconhecido, do concreto para o abstrato e do particular para o 

geral. 

 Friedrich Fröebel (1782 – 1852): Famoso educador 

alemão, trabalhou junto com Pestalozzi e criou um novo método 

de ensino, que enfatizava o brinquedo e a atividade lúdica. 

Considerado o criador dos jardins-de-infância, o qual tinha por 

finalidade colocar a criança em contado com a natureza e onde o 

aluno era o principal responsável por seu próprio desenvolvimento 

(OLIVEIRA, 2012). Destacou a importância dos desenhos e das 

atividades infantis que se relacionassem com o aprendizado de 

movimentos e ritmos. 

 Jean Piaget (1896 – 1980): Psicólogo suíço, defendia 

que o desenvolvimento é construído a partir da interação do 

desenvolvimento genético com as aquisições da criança com o 

meio. Classificada em quatro fases, a teoria de Piaget sobre o 

desenvolvimento cognitivo, comprova que os seres humanos 

passam por uma série de mudanças, muita das vezes, previsíveis e 

ordenadas (PACIEVITCH, 2014). Também conhecidas como fases 

de transição. Nestes períodos classificados por faixa etárias, 

considerou a criança como ser dinâmico, que a todo momento 

interage com a realidade. 

 Lev Semenovich Vygotsky (1896 – 1934): Adepto a 

uma abordagem sócio interacionista, Vigotsky acreditava que o 

desenvolvimento e a aprendizagem de um indivíduo estão 

diretamente ligadas ao meio em que ele está inserido.  “O 

aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e 

um processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daqueles que as cercam” (VYGOTSKY, 1994).  

 

A partir das diversas abordagens teóricas sobre o 

desenvolvido infantil é evidenciado que por mais distintas que 

possam ser entre si, procuram compreender o processo do 

desenvolvimento e criar o cenário ideal pelo qual a criança possa 
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desfrutar de uma infância saudável e que estruture sua vida adulta. 

A relação das teorias apresentadas com o ambiente no qual a 

criança se desenvolve é um dos pontos que embasam todas as 

abordagens, evidenciado que o meio é um dos fatores que 

implicam no processo de desenvolvimento, como promovedor das 

atividades pedagógicas, tanto quanto, lugar seguro e acolhedor. 

 

2.2 ARQUITETURA INFANTIL 

 

O espaço destinado ao público infantil, mais do que uma 

base física, por qual a criança recebe informações, é onde grande 

parte do comportamento humano é estabelecido através das 

relações com o meio, desde as atividades mais simples como se 

alimentar, até as mais complexas como definir os percursos pela 

cidade, (ELALI,2003).   

Segundo Miranda (2001), as relações dos ambientes com as 

pessoas, apontam que a qualidade de vida de um indivíduo está 

diretamente ligada a compreensão dos seus comportamentos em 

relação aos espaços. Portanto, a preocupação em criar lugares que 

contribuam com a formação do indivíduo sugere uma série de 

indicações, que valorizem o contexto sociocultural, promovendo 

criatividade, participação e estímulo a fantasia infantil, 

possibilitem o contanto com espaços criados pelo homem e com 

os ambientes naturais, oportunizando tanto a individualidade 

como a interação social da criança.  

Deste modo, a arquitetura infantil vai além do ambiente 

escolar tradicional, assim como Oliveira (1998) afirmou que os 

ambientes escolares são determinados pelos métodos 

pedagógicos, “[...] e os métodos não duram para sempre. Ficam 

obsoletos e exigem reciclagem, o que nem sempre acontece com 

a mesma velocidade, com o espaço físico”. Algo que pode ser 

interpretado com a proposta de ambientes flexíveis. 

 

2.3 OS ESPAÇOS DA ARQUITETURA INFANTIL 

 

A vivência do lúdico e a expressão do imaginário infantil, 

segundo Freire (1995), necessita de um espaço, onde a criança 

entre em contato com o seu próprio processo criador, 

expressando suas diferentes linguagens e aprimorando o seu ser 

sensível. Fazendo menção aos teóricos citados anteriormente, a 
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importância do lúdico e das brincadeiras como ferramentas 

essenciais à criança, caracterizam-se como uma das fases mais 

importantes do desenvolvimento humano.  

Atualmente os espaços destinados ao público infantil, de 

forma genérica, se resumem aos parques e praças, as creches e as 

pré-escolas, e aos centros recreativos, que oferecem atividades 

em períodos extraescolar.  

 

a. As creches e a pré-escola: Conceitualmente a creche 

pode ser definida como um ambiente educativo particular ou 

público, que detém de apoio pedagógico e cuidados às crianças 

com até 3 anos de idade, e a pré-escola responsável pelos cuidados 

da criança até os 5 anos completos. As atividades desenvolvidas 

nestes estabelecimentos preveem o estímulo a coordenação 

motora e ao desenvolvimento cognitivo infantil, conforme a idade 

de cada criança. De acordo com Martins (2009), a creche é a 

continuação dos cuidados familiares, em um ambiente criado para 

ser a extensão do lar, que satisfaça as necessidades emocionais 

básicas de atenção, desenvolvimento e da formação do eu em 

relação com o outro. 

b. Os parques infantis: Definidos como espaços de 

lazer, segundo Miranda (2001), surgiram no Brasil junto com o 

apogeu do industrialismo, com as contribuições do poeta e 

escritor Mário de Andrade, os parques infantis, proporcionavam 

um lugar seguro e atrativo para os filhos dos trabalhadores que 

possuíam uma grande e exaustiva carga de trabalho, ausentando-

se por muito tempo de suas casas, inicialmente ocupavam os 

espaços inocupados e ociosos que esperavam valorização 

imobiliária.  Miranda (2001) destaca que após o desaparecimento 

dos espaços ociosos, os novos espaços de lazer foram locados 

através de desapropriações, despejos e compra por parte do 

poder público, para que a instalação desses equipamentos fosse 

possível, atendendo a um público numeroso e, mesmo que 

localizados em zonas pouco valorizadas e de acesso precário, 

foram um grande avanço para a época. Atualmente, os tradicionais 

espaços lúdicos, como o quintal das casa e a própria rua, já não são 

mais realidade em muitas cidades, substituídos pelas 

infraestruturas de lazer incorporadas aos equipamentos escolares 

e aos conjuntos habitacionais. Desta forma, os espaços criados nos 

shoppings centers e nos edifícios residenciais, com espaços de 
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playgrounds são considerados os novos parques infantis, aliando 

isto, aos fatores de segurança e violência urbana, contribui-se para 

o desaparecimento dos pontos de encontro da vida local, 

(MIRANDA, 2001). 

c. Os centros recreativos: Menos frequentes que os 

parques infantis e as creches ou escolas primárias, são espaços 

destinados a estimular a criatividade através do despertar das 

diferentes sensações e a experimentação através do lúdico. De 

caráter público ou privado, promovem desde atividades artísticas 

e culturais, à pratica de esportes. No Brasil, os centros recreativos 

são mais voltados para a iniciação esportiva, localizados em sua 

maioria nas grandes capitais, são infraestruturas com quadras 

poliesportivas e piscinas, se assemelham aos clubes particulares e 

a algumas instituições que oferecem estas atividades como o 

Serviço Social do Comércio (SESC), em todo o país. 

Internacionalmente, estes centros oferecem outras atividades, e 

tem como foco a educação infantil de forma lúdica, oferecem uma 

infraestrutura diferenciada para as crianças. Um exemplo destes 

espaços, o centro de criatividade infantil, localizado na cidade de 

São Francisco – EUA, será apresentado como um dos referenciais 

projetuais.  

 

2.4 AS ATIVIDADES INFANTIS 

 

Apesar de não haver uma classificação exata para as 

atividades desenvolvidas na infância, a fim de estruturar o 

presente trabalho, categorizou-se de maneira geral as atividades 

infantis em 3 categorias, sendo elas atividades físicas, atividades 

sensoriais e atividades artísticas. É valido ressaltar que muito 

frequentemente uma atividade é realizada comitantemente com 

outra, por exemplo, algumas atividades artísticas estão 

diretamente relacionadas com as sensoriais. 

 

a. Atividades físicas: Responsáveis por proporcionar 

inúmeros benefícios ao desenvolvimento da coordenação motora, 

do equilíbrio, da flexibilidade, da força muscular e da capacidade 

cardiorrespiratória, quando realizadas em grupo, favorecem a 

socialização e trabalham os aspectos relacionados ao respeito as 

regras e ensinam a lidar com os desafios e adversidades.  Segundo 
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Santos (2004), “o desempenho motor na infância é aquisição de 

habilidades motoras, possibilitando assim que a criança tenha um 

amplo domínio de seu corpo”. De acordo com o departamento de 

cuidados domiciliares da Sociedade de Pediatria de São Paulo 

(SPSP), a prática da atividade física na infância previne a 

obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, 

ansiedade, depressão e osteoporose. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), as atividades infantis 

devem ser realizadas com a frequência de 5 a 6 vezes na semana, 

respeitando as faixas etárias. A recomendação feita pela OMS é 

que as atividades que envolvam domínio de regras e que objetivam 

a competição devem ser realizadas a partir dos 12 anos de idade, 

quando a criança já tem capacidade de lidar com as frustações de 

perda, antes disso, as atividades devem ter aspectos lúdicos para 

desenvolver as habilidades motoras da criança, de acordo com a 

Sociedade Brasileira de Pediatria, o simples ato de correr, escapar, 

se esconder, brincar com bolas e outros objetos, são o suficientes 

para o desenvolvimento motor no início da infância.  

b. Atividades sensoriais: Caraterizadas por 

estimularem os cinco sentidos, são realizadas através de 

brincadeiras e atividades que envolvam a percepção sensorial da 

criança, melhorando seu desenvolvimento cognitivo, emocional, 

linguístico e social (DUQUE, 2015). Através do conhecimento de 

diferentes texturas, aromas e sabores, aumenta-se a capacidade 

de diferenciação e conhecimento do cérebro.  A visão pode ser 

estimulada através de diferentes intensidade de luzes, cores e 

contrastes, a audição por sua vez, pelos efeitos sonoros, o tato, 

com as diferentes texturas, densidades e consistências, o olfato 

pelos aromas e odores, e o paladar, com as experiências orais e 

sabores. Os estímulos sensoriais apresentados na infância são as 

ferramentas mentais que a criança terá para usar futuramente, 

precisando de espaço e recursos suficientes para explorar o meio 

sozinhas.  

c. Atividades artísticas: Sendo uma das atividades 

mais recorrentes na educação infantil, os estímulos artísticos 

feitos através de desenhos, pinturas e demais representações, são 

fundamentais para o autoconhecimento e essenciais para o 

desenvolvimento da criatividade infantil. Segundo Pillotto (2007), 

"a imaginação nasce do interesse, do entusiasmo, da nossa 

capacidade de nos relacionar.” Vista como algo além da 
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representação gráfica e expressão do imaginário infantil, a arte é 

um instrumento mediador na construção da identidade cultural.  A 

importância da arte e das atividades culturais na infância, 

compreendem diferentes formas de expressão, formas de 

linguagens e comunicação.  

 

O indivíduo chega à produção artística através de um 
processo (sentir, pensar, construir e expressar) no qual 
as experiências anteriores acumuladas pelo sujeito 
articulam o antigo e o novo, dando-se aí uma 
aprendizagem significativa, na qual o professor e o 
meio desempenham um papel de mediação cultural 
(São Paulo, SP, Visão de Área n.5). 

 

Compreende-se que o desenvolvimento infantil é algo 

complexo e multidisciplinar, as atividades e ambientes pelos quais 

a criança vivencia grande parte de sua infância são as bases que 

estruturam a sua vida adulta. Proporcionar melhores acessos as 

atividades culturais e artísticas na infância podem vir a contribuir 

para um futuro mais saudável, bem como possibilitar que os 

espaços destinados para as crianças, incentivem essas atividades 

lúdicas são fundamentais. Desta forma, as diretrizes deste 

trabalho serão pensadas de acordo com estes principais pontos 

levantados. 
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3. REFERENCIAIS PROJETUAIS 
 
 

Visto que a proposta deste trabalho aborda os três 

principais espaços da arquitetura infantil, procurou-se desenvolver 

a análise dos referenciais para cada um destes espaços, a creche, 

a praça e o centro recreativo. A fim de se obter um conhecimento 

geral das atividades desenvolvidas nestes ambientes e estabelecer 

a relação do ambiente construído com o desenvolvimento infantil.  

 

3.1 CRECHE EM GUASTALLA: 

 

A construção de uma nova creche para Guastalla, de 

aproximadamente 1.400m², era o objetivo do concurso realizado 

em fevereiro de 2014 pela prefeitura da cidade, por causa dos 

danos sofridos pelas duas escolas existentes, após o terremoto 

que atingiu o local em 2012. Acolhendo cerca de 120 crianças dos 0 

a 3 anos de idade. O escritório italiano vencedor do projeto, Mario 

Cucinella Architects (MCA), é referência em realizar projetos 

escolares e buscou estimular a interação da criança com o 

ambiente criado, proporcionando uma nova visão de ensino. As 

informações deste projeto foram retiradas do site Archdaily e do 

material disponibilizado pelo escritório responsável, MCA. 

 

3.1.1 Conceito do projeto: 

 

Todo o projeto foi pensado visando estimular os cinco 

sentidos sensoriais das crianças, inspirado no interior da barriga de 

uma baleia, como na história de Pinóquio, sua organização e a 

escolha de materiais, bem como todas as percepções sensoriais 

relacionadas a luz, cores e aos sons, foram concebidas para que  o 

espaço fosse acolhedor e proporciona-se da mesma forma que o 

conforto do seu interior, a possibilidade de se conhecer um espaço 

exterior repleto de sensações, como ferramenta de aprendizagem 

e de descobertas, junto com a natureza.  

Figura 1: Croqui do conceito 

Fonte: ARCHDAiLY, 2016. 
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As 3 premissas do projeto eram: ritmo, precisão e beleza, 

(figura 1). Conforme o arquiteto responsável pelo projeto, Michele 

Olivieri, “nossa intenção foi criar um espaço que não parecesse um 

prédio, e sim um grande brinquedo”. 

 

3.1.2 Contexto da obra: 

 

Situada na província Reggio-Emilia (figura 2), na região da 

Emilia- Romana, a cidade de Guastalla, conta com 

aproximadamente 15.000 habitantes e 52 km². A área do projeto 

de aproximadamente 1.400m² fica em meio a área mista, de uso 

residencial e de pequenas empresas com a predominância de 2 

gabaritos.  

 

A via Rosário, rua de acesso a creche é de mão dupla, com 

muitos estacionamentos ao longo da via e bem arborizada. 

3.1.3 Funcionalidade: 

 

Contando com 3 acessos distintos, o desenho dos 

percursos priorizam o pedestre, com caminhos curvilíneos e com 

um paisagismo diferenciado. O estacionamento por sua vez é 

locado de forma perpendicular à rua, com espaço suficiente para 

manobras no seu interior, e mínima interferência no fluxo normal 

da via. 

 

A disposição dos espaços em planta (figura 3), sugere a 

busca pelo ritmo e precisão dos arquitetos, de modo geral, a parte 

linear do projeto apresenta três grandes blocos de atividades, 

Figura 2: Contexto da obra 

Figura 3: Locação da obra 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: ARCHDAILY, 2016. Adaptado pela autora. 
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setorizados pela idade das crianças, separados por dois espaços 

vazios, que compõe as áreas de lazer e atividades com o espaço 

exterior. Outros dois volumes acoplados de formato orgânico 

estruturam o programa de necessidade da obra, com cozinha, área 

de carga e descarga e sala dos professores (figura 4).  

 

A circulação interna de cada bloco é livre, restringindo 

apenas o ingresso dos alunos de outras idades aos outros blocos, 

através do uso de painéis de madeira e dos jardins internos e o 

acesso as áreas de serviço são restrita aos educadores. 

3.1.4 Materialidade e sistema construtivo: 

 

Em todo o projeto fez-se o uso de materiais naturais com 

baixo impacto ambiental. A estrutura básica (figura 5) é feita em 

madeira laminada, com pequenas estruturas metálicas de fixação, 

revestida com madeira de Cirmolo, um bom material para manter 

o isolamento térmico do edifício, aliando-se a boa distribuição das 

superfícies transparentes. De acordo com um dos arquitetos 

responsáveis pelo projeto, Michele Olivieri, a obra prezou pelo 

mínimo desperdício de material, devido ao baixo orçamento. Uma 

das soluções adotadas então, foi fatiar a estrutura principal do 

projeto, para simplificar e desperdiçar o mínimo possível de 

madeira. Cada painel e fixado através de estrutura metálica e a sua 

Figura 4: Setorização da obra 

Figura 5: Sistema estrutural e materialidade 

Fonte: ARCHDAILY, 2016. Adaptado pela autora. 

Fonte: ARCHDAILY, 2016. Adaptado pela autora. 
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vedação é intercalada entre painéis de vidro e painéis de madeira. 

A cobertura executada em painéis pré-montados de 

madeira, com isolamento térmico de lã de rocha e possuindo 

algumas clarabóias distribuídas ao longo de toda a sua extensão. 

 

3.1.5 Sustentabilidade: 

 

Reconhecido por ser um dos projetos escolares mais 

sustentáveis do mundo, o edifício combinou o uso de materiais de 

baixo impacto com a utilização de sistemas avançados de captação 

das águas pluviais, responsável pela irrigação do jardim e do 

abastecimentos das descargas dos sanitários, e painéis 

fotovoltaicos na cobertura (figura 6). Estas medidas permitiram a 

minimização do uso de equipamentos para o controle térmico. 

Para além das medidas de eficiência térmica e energética, o 

projeto contemplou o âmbito social, sanando uma necessidade da 

comunidade local de espaços de lazer, com um jardim botânico 

sensorial no entorno da creche, com várias espécies de plantas e 

flores.  

 

3.1.6 Considerações para este TCC: 

 

O projeto é um importante referencial nas questões 

referentes a eficiência energética e ao aproveitamento da luz 

natural. Sua implantação propõe para além do espaço 

convencional da creche como ambiente de ensino, um espaço de 

lazer e de apropriação, com um jardim sensorial e os acessos e 

caminhos curvilíneos, permitem ao usuário o estímulo a diferentes 

sensações. Os valores conceituais de projeto, fortemente 

refletidos na sua composição formal, propõe a expressão do 

lúdico, desejo dos arquitetos, retratado em sua estrutura. Sua 

setorização simples e clara, através dos cheios e vazios, permite 

um grande contato visual com os ambientes exteriores, uma das 

intenções de projeto que serão propostas para este TCC.  

Figura 6: Esquema estratégias sustentáveis 

Fonte: ARCHDAILY, 2016. Adaptado pela autora. 
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3.2 PARQUE INFANTIL IGUATEMI: 

 

O projeto, finalista do concurso World Architecture Festival 

Awards (WAF) de 2014, tinha como objetivo propor um espaço 

lúdico para as crianças explorarem livremente. Desconstruindo o 

modelo tradicional de praça infantil e possibilitando inúmeras 

possibilidades ao lúdico infantil, através de um projeto com alusão 

a obra de Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas. Em meio a um 

contexto agitado e de grande fluxo diariamente, o espaço 

destinado ao parque surge como um refúgio urbano. 

 As informações deste projeto foram retiradas do site 

Archdaily e do material enviado pelo escritório responsável pelo 

projeto StudioMK27, que atenciosamente sanaram as dúvidas e 

forneceram material para esta análise. 

 

3.2.1 Conceito do projeto: 

 

A praça foi projetada de acordo com a distribuição espacial 

das tribos indígenas (figura 7). Os encontros primitivos eram 

realizados no centro das tribos, um vazio central onde realizavam-

se as atividades em grupos, contações de histórias e reuniões. 

 

3.2.2 Contexto da obra: 

 

Localizada no bairro Iguatemi, zona leste da 

cidade brasileira de São Paulo. Fica a aproximadamente 23 

Figura 7: Croqui do projeto 

Fonte: Studio MK27, 2016. 

Figura 8: Contexto da obra 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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quilômetros do centro da capital (figura 8). 

Situado em um terreno urbano de 900m², tem acesso 

direto pelo rua Jacarezinho e ao shopping Iguatemi pelo túnel 

locado no outro extremo. O projeto consiste em uma construção 

circular de madeira com pequenos portais dispostos ao redor 

deste círculo (anexo 1), que dão acesso a um grande área vazia 

gramada no meio da praça. Diferentes atividades podem ser 

desenvolvidas nas passagens, entre labirintos e os vazios criados. 

 

3.2.3 Funcionalidade: 

 

Os acessos a área central do projeto são locados ao redor 

de todo o perímetro da construção circular de madeira. Túneis e 

passagens revelam jardins decorados com flores campestres e 

chafarizes. Cada acesso é diferenciado, seja por sua forma, 

tamanho ou cor. Na área central, existem outras aberturas que 

revelam outras possibilidade de atividades. Os brinquedos são 

diversos, e a criatividade não é limitada a atividades predestinadas 

e que impõe um uso especifico. Induzindo a criança a diferentes 

formas de explorarem as descobertas que o parque proporciona.  

 

Contando com teatro de marionetes em uma das aberturas 

embutidas, além de brinquedos mais tradicionais como 

escorregadores e balanço. A praça desperta a vontade de 

descoberta das crianças, com experiências e diferentes sensações 

que a praça proporciona, num espaço livre para desbravar e 

conhecer. 

Figura 9: Esquema do projeto 

Fonte: Studio MK27, 2016. 
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3.2.4 Mobiliários: 

 

A estrutura circular em madeira ripada de Cumaru de 11,50 

m de raio e 2,50 m de altura define a o programa da praça. O ripado 

é fixado em uma subestrutura metálica, assim como as chapas de 

Corian, utilizadas nos arquétipos (figura 10), túneis, passagens e 

sanitários. 

 

O sistema construtivo é divido em estrutura metálica para 

os arquétipos e concreto aparente moldado in loco na edícula. 

Dentre os mobiliários dispostos ao redor da estrutura central, 

estão escorregadores, brinquedos de corda, casa na árvore com 

parede de escalada, balanços e brinquedos sonoros. Além de 

várias aberturas circulares que permitem a interação com o 

interior e exterior.  

3.2.5 Piso e forrações: 

 

A preocupação em utilizar-se materiais certificados e 

naturais, como a madeira e as pedras empregadas na obra, 

nortearam os conceitos de um projeto sustentável. Além de 

recorrer a práticas do reuso da água para irrigação. O paisagismo 

do local ainda, é composto somente de espécies nativas. 

Remetendo a um bosque semelhante ao de Alice no País das 

Maravilhas, que permite a interação da criança com a natureza e a 

novas possibilidades e descobertas. O espaço central do projeto 

(figura 11) tem uma área gramada de aproximadamente 550m², 

contando com alguns desníveis, criando pequenas elevações. 

Figura 10: Túnel de acesso. 

Figura 11: Croqui interior da praça. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No espaço periférico de aproximadamente 350m², os usos 

diferenciados estipulados para canto extremidade, resultou nas 

diferentes forrações utilizadas, no canto inferior esquerdo, situa-

se um pequeno labirinto (figura 12), feito com a bordadura em 

arbustos de médio porte e o caminho por tijolos cerâmicos.  

 

Á direita, um lago artificial é acessado através de pisantes 

redondos e flores de caule longo, nativas da região. Na parte 

superior da planta, os caminhos entre as flores e árvores de grande 

porte são feitos em placas de concreto moldados in loco com o 

agregado exposto. Nos arquétipos e na edícula são usadas placas 

de concreto pré-moldadas. 

3.2.6 Considerações para este TCC: 

 

O parque infantil Iguatemi (figura 13) é um importante 

referencial para este trabalho por criar um espaço de lazer e 

convivência infantil através de uma estrutura simples, onde a 

identidade do projeto reflete o conceito adotado. Dispondo tanto 

de mobiliários convencionais de uma praça, como escorregadores 

e balanças, também sugere o uso de novos brinquedos interativos 

e que estimulem os diferentes sentidos da criança. Um outro 

ponto relevante do projeto é a utilização das plantas nativas no 

plano de massas que compôs o paisagismo, através da disposição 

dos maciços vegetais, possibilitou a criação de diferentes espaços 

de atividades através do uso da vegetação. 

Figura 12: Croqui do labirinto. 

Fonte: Studio MK27, 2016. 
Figura 13: Perspectiva externa da praça. 

Fonte: Studio MK27, 2016. 



 

29 
 

3.3 CHILDREN’S CREATIVITY MUSEUM: 

 
O projeto do museu da criatividade infantil (figura 14) 

viabilizou um espaço interativo para a população de São Francisco, 

Califórnia – EUA e para os turistas que visitam a região. 

Inicialmente o projeto contemplava três aspectos básicos, 

relacionados a criatividade, colaboração e comunicação, de 

acordo com a arquiteta responsável pelo projeto, Adele Naude 

Santos. Essas 3 habilidades visam estimular na criança, o 

pensamento crítico e a resolução de problemas, fortalecendo o 

trabalho em equipe e desenvolvendo a confiança para expor o seu 

ponto de vista.  O projeto de 1998, nomeado de Zeum, faz parte 

de uma renovação urbana de São Francisco, por meio de uma 

instalação de aproximadamente 3.200 m², em meio ao centro de 

convenções Moscone, maior centro de convenções e exposição de 

São Francisco. O programa conta com estúdios de tecnologia, 

ambientes de atividades interativas e galerias de exposição, 

recebendo anualmente cerca de 250.000 jovens, familiares e 

professores, através de passeios escolares e eventos públicos 

gratuitos. Em 2011, alterou seu nome para o Museu da Criatividade 

das Crianças, aumentando a consciência sobre o propósito do 

museu. As informações sobre este projeto foram retiradas do site 

Archdaily e do material fornecido no web site do museu.  

 

3.3.1 Conceito do projeto: 

 

Elaborado através de um intenso projeto participativo 

entre a comunidade e a agência de reurbanização da cidade de São 

Francisco, os programas e exposições são projetados para 

despertar a imaginação e construir a confiança criativa, através de 

uma identidade única para cada elemento do projeto, facilitando a 

Figura 14: Croqui externo do museu. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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distinção dos ambientes, e ao mesmo tempo convergindo todos 

os blocos, para um mesmo sistema de circulação.  

 

4.3.2 Contexto da obra: 

 

O museu está localizado no centro de São Francisco (figura 

15), estado da Califórnia- EUA, o projeto é uma extensão na 

cobertura do centro de convenções Moscone, um dos maiores da 

cidade.  

 

Por estar situado na esquina da Howard com a 4th street, 

no  Yerba Buena Gardens, um dos parques mais visitados da cidade, 

é facilmente acessado pelos serviços de transporte público e pelo 

transporte privado. O museu conta com estacionamento próprio, 

contudo existem garagens e estacionamentos privados bem 

próximos do local. 

 

4.3.3 Funcionalidade: 

 

O projeto se propõe a ir além do ambiente de jogo 

convencional, inspirando as crianças a imaginar e criar através dos 

espaços. No primeiro andar do museu (figura 16) estão locados 

Figura 15: Contexto da obra. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: CREATIVITY, 2017. Adaptado pela autora. 

Figura 16: Planta do primeiro pavimento. 
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estúdios, laboratório da imaginação, onde a percepção sensorial 

da criança é estimulada através de atividades como esculturas e 

processo de animação nos outros laboratórios de multimídia, 

recepção, pátio de jogos e galeria de exposições, que recebe obras 

realizadas por jovens do mundo todo, atualizadas 

trimestralmente, além de sanitários acessíveis e circulações 

verticais e horizontais.  

No segundo pavimento (figura 17) o programa diminui, 

acolhendo um laboratório de tecnologia, estúdio de música, a 

continuação da galeria de exposições em espiral e um pequeno 

salão de festas para acolher festas de aniversários ou outros 

eventos, com capacidade de 20 convidados. 

 O projeto ainda conta com um carrosel histórico de 1906, 

esculpido por Charles Looff (figura 18) e com um grande jardim 

projetado pelo escritório californiano MPFP: Landscape 

Architecture & Urban Design, o projeto em um todo, é um espaço 

desafiador e pouco previsível para as crianças, dispondo de 

mobiliários alternativos com diferentes texturas e materiais. 

Figura 17: Planta do segundo pavimento. 

Fonte: CREATIVITY, 2017. Adaptado pela autora. 

 

Figura 18: Croqui externo do centro de convenções. 

Fonte: Google, 2017. Elaborado pela autora. 

https://mpfp.com/
https://mpfp.com/
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 A disposição dos espaços em planta, sugere o desejos dos 

arquitetos de diferenciar os ambientes de cada atividade 

utilizando-se de uma mesma circulação entre eles, mas é através 

da composição dos volumes que esta ideia fica evidenciada, com 

uma arquitetura visivelmente diferente, os espaços estimulam a 

curiosidade e instigam o usuário a compreender o que ele pode 

oferecer. 

 

4.3.4 Materialidade e sistema construtivo: 

 

Estruturado por bases de concreto, o projeto faz um 

composição entre as estruturas metálicas aparentes do carrossel 

e no bloco principal, onde estão localizadas a galeria de exposições 

e o laboratório comunitário, com as superfícies envidraçadas. A 

versatilidade da estrutura metálica permitiu aos projetistas criar a 

ilusão de desconstrução do bloco principal, onde a estrutura 

metálica fixada ao redor da base de concreto, faz alusão a 

movimento e contém diferentes tamanhos de esquadrias, com a 

sua disposição assimétrica ainda permite a criação da rampa de 

acesso ao segundo pavimento. 

Internamente os ambientes são em sua maioria 

constituídos de materiais aparentes, como no bloco principal, 

revestido inteiramente por reboco de cimento branco. Com um 

equilíbrio entre as partes permeáveis e as impermeáveis, o jardim 

cria espaços para as atividades infantis (figura 19) e distribui as 

áreas gramadas no paisagismo e utiliza de pisos emborrachados 

nas áreas onde estão locados os mobiliários infantis.  

 

Figura 19: Fotos dos mobiliários -  parque infantil. 

Fonte: ARCHDAILY, 2015. 
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4.3.5 Sustentabilidade: 

 

Caracterizada por ser uma cidade de clima temperado, com 

temperatura média anual de 23ºC, os principios de sustentbilidade 

do projeto estão diretamente a orientação das superfícies 

envidraçadas, locadas a fim de diminuir o consumo de energia 

elétrica para a iluminação artificial, aproveitando por um maior 

tempo a iluminação natural e também, o ganho de calor. Uma 

clarabóia localizada no centro do bloco principal (figura 20), junto 

com a grande superfície envidraçada da galeria, permitem a 

entrada de luz solar na fachada sul, onde a insolação é a menos 

favorável. Por estar cercada por água, o clima da cidade é muito 

influenciado pelas correntes frias do Oceano Pacífico, resultando 

em superfícies protegidas dos ventos fortes vindos do oceano.  

 

4.3.6 Considerações para este TCC: 

 

Uma grande contribuição deste projeto é a elaboração de 

um complexo voltado para as atividades infantis, além do espaço 

arquitetônico com aspectos formais diferenciados e um programa 

de necessidades diversificado voltado para o público infantil, a 

integração do espaço construído com as áreas livres do jardim é 

um dos objetivos finais deste trabalho. Propor para além do 

ambiente infantil onde realizam-se atividades que estimulem o seu 

desenvolvimento, proporcionar para a cidade um espaço de lazer 

e convivência, incentivando o turismo e a prática de atividades ao 

ar livre. Um grande pátio é criado ao longo de todo o complexo, 

convidando o usuário a permear por todo o espaço e explorar as 

possiblidades que ele proporciona. 

 

Figura 20: Croqui do edifício principal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4. LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO 
 

A seguir será apresentado o contexto histórico da cidade 

de São Bento do Sul, um levantamento das principais vias de 

acesso da cidade e sua relação regional, embasando a seleção da 

área de estudo para a implantação da proposta.  

 

4.1 SÃO BENTO DO SUL 

 

Localizada no planalto norte de Santa Catarina, a cidade de 

São Bento do Sul (figura 21), foi a escolhida para a realização deste 

projeto. Distante da capital Florianópolis em 259km, se caracteriza 

por seu clima ameno e as paisagens rurais.  

4.1.1 A cidade: 

 

São Bento do Sul de acordo com o senso do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas de 2012 (IBGE), conta com 

uma área de 495,58 km², sendo que desde total apenas 78km² são 

correspondentes a áreas urbanas. Atualmente com uma 

população estimada em 78.998 habitantes, a economia da cidade 

se baseia no setor industrial, com destaque nacional para as 

exportações moveleiras. 

A cidade está inserida na mesorregião norte do estado e 

pertence a microrregião do Alto Vale do Rio Negro, a qual também 

pertencem as cidade de Campo Alegre e Rio Negrinho, 

destacando-se pelas atividades industriais moveleiras e pela 

produção de cerâmica.  

Estabelecendo uma relação de complementariedade com 

as outras cidades da microrregião, é acessada pela SC-418 a leste, 

pela BR-280 a oeste e sul e pela PR-420 a norte (figura 22) São 

Bento do Sul atua como pólo de educação perante as outras 

cidades da microrregião por possuir duas universidades e colégios 

de ensino médio de referência.  

Figura 21: Contexto da cidade. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.1.2 Breve histórico da cidade:  

 

A colônia de São Bento foi inicialmente consolidada com o 

objetivo único de vender terras cultiváveis aos imigrantes 

europeus, com o centro da cidade localizado em uma área que não 

apresentava condições para o plantio, pantanosa e de topografia 

irregular. A despreocupação dos fundadores com o planejamento 

da cidade traz consequências até os dias atuais, como a 

hiperconcentração urbana e a ineficaz rede viária no centro da 

cidade (PEREYRA, 2006).   

Com o fim de um período de guerras, a Colônia de Joinville 

teve um rápido crescimento, chegando ao esgotamento da região. 

Informações sobre terras férteis e a topografia das margens do Rio 

São Bento, fizeram com que a administração da Colônia 

acreditasse que o Vale do Rio seria uma região promissora para a 

implantação de uma nova colônia.  

De acordo com Pereyra (2006), a cidade teve então sua 

colonização e ocupação influenciada pelo caminho das tropas, a 

partir do dia 20 de setembro de 1873, servindo como local de 

pouso, abastecimento e registro dos tropeiros.  

Figura 22: Mapa da cidade e entorno. 

Fonte: Google Maps (2017). Adaptado pela autora. 
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Ao passar de 3 anos, a colônia recebeu a visita de Alfredo 

Taunay, presidente da Província de Santa Catarina da época, o qual 

institui a Lei Provincial nº801 em 6 de abril, criando o distrito de São 

Bento do Sul, anos depois a Lei provincial nº1030 foi estabelecida, 

dando o título de Município para a cidade em 21 de maio de 1883, 

de acordo com a linha do tempo (figura 23), 0 qual foi instituído 

em janeiro do ano seguinte (PEREYRA, 2006).  

Colonizada por imigrantes alemães, tchecos, poloneses e 

austríacos, a madeira teve papel fundamental para o 

desenvolvimento da cidade. Inicialmente ela moldava os ranchos, 

que posteriormente deram início ao surgimento das serrarias, 

carpintarias e marcenarias. O município é considerado a Capital 

Nacional dos Móveis e se destaca no setor industrial, com enfoque 

na cerâmica, plástico, metal e fiação.  

Figura 23: Linha do tempo. 

Fonte: Pereyra (2006), Elaborado pela autora. 
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4.3   O RECORTE DA ÁREA: 

 

O recorte da área de estudo foi realizado de acordo com os 

ponto definidos como prioritários na escolha do terreno, como as 

questões relacionadas aos acessos e contexto do local.  

Desta forma, determinou-se um perímetro que abrange a 

Zona Industrial e a SC-418, estabelecendo as relações de acesso 

com o terreno as outras cidades que compõe a região, contornado 

também parte da Zona de Interesse Histórico na qual o terreno 

está inserido, compreendendo a sua relação com o contexto rural 

e o seu potencial turístico (figura 26). 

4.3.1 A escolha do terreno: 

 

Localizado dentro do perímetro urbano, o recorte da área 

proporciona uma particularidade na escolha do terreno, 

apresentando aspectos rurais em toda a área e compartilhando 

espaço com duas diferentes atividades econômicas.  

A fim de escolher o terreno mais apropriado para a 

implantação da proposta, estabeleceu-se critérios que 

caracterizem este cenário rural e apresentem sua singularidade, 

visto que as análises tracionais de uso do solo, gabaritos e cheios 

e vazios não teriam grande relevância para este contexto. 

Analisando então, os aspectos referentes a paisagem natural e 

suas condicionantes ambientais como o clima, vegetação, fauna, 

solo, hidrografia, geologia e relevo, resultando em uma análise 

mais pontual.  

Posterior a esta caracterização da área de estudo, com o 

uso da imagens da Visão Serial, obtidas através do percurso pela 

rua Max John, pretende-se identificar, de acordo com o critérios 

mencionados acima e os critérios apresentados por Cullen, o 

terreno mais apropriado para a implantação da proposta

Figura 1: Recorte da área, elaborado pela autora. 

Fonte: PLANO DIRETOR, 2015. Elaborado pela autora. 
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6.   SÍNTESE GERAL 

 

O objetivo geral de propor as diretrizes para um Centro 

cultural e artístico infantil, foi atingido a partir das pesquisas 

realizadas no referencial teórico em conjunto com as análises 

de referenciais e da área de inserção. A revisão teórica sobre o 

desenvolvimento infantil e os ambientes construídos 

destinados a este público, possibilitaram identificar como 

ocorrem as atividades desenvolvidas nas diferentes etapas da 

vida da criança e foram essenciais para a compreensão do 

mundo infantil. Mesmo com as dificuldades em encontrar uma 

classificação das atividades e locais da arquitetura infantil, foi 

possível identificar e caracterizar alguns destes espaços, além 

das atividades que podem ser desenvolvidas. A partir disso se 

deu a escolha dos três referenciais projetuais analisados no 

trabalho, remetendo desde da escala da creche ao parque e 

desse cenário, para um complexo maior, o museu da 

criatividade infantil. Abrindo possibilidades para uma proposta 

que vai além da arquitetura convencional da qual temos 

conhecimento atualmente.  

Com os levantamentos e a análises urbana do contexto social 

da cidade, foi possível diagnosticar as deficiências, 

condicionantes e potencialidades do local, orientando a 

proposta deste trabalho. As deficiências revelam-se maiores 

nas questões de mobilidade no centro da cidade, fato pelo qual 

optou-se por um bairro distinto do centro e próximo as vias de 

acesso da cidade, aliado aos indicadores sociais que mostram a 

necessidade de implantação de infraestruturas de lazer e 

educação no local. Além disso, o local escolhido apresenta 

característica físicas e biológicas marcantes, o que ao mesmo 

tempo condiciona e gera uma grande potencialidade ao 

projeto. Sua configuração natural exibe grande importância 

ambiental e visual, que aliado aos recursos hídricos, tornam o 

local único e singular, situado entre o centro urbano e a área 

rural. Assim sendo, foi possível definir as principais diretrizes 

projetuais que conduzirão a elaboração do projeto. Viabilizando 

a proposta de um centro cultural e artístico que contribua para 

o desenvolvimento infantil.  
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ANEXO I 


