
   

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência para aprovação na disciplina de TCC I, 
do Curso de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, orientado 
pelas Professoras Cláudia Maté e Patrícia Costa Pellizzaro. 

ESTÍMULOS SENSORIAIS NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 
Sensory Stimulations In School Learning 

 
Ivete Farias 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Caçador, Brasili  
Cláudia Maté 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Caçador, Brasilii  
Patrícia Costa Pellizzaro 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Caçador, Brasiliii  
 

Resumo – O desenvolvimento sensorial está presente de várias formas desde o início 
da vida humana. A criança traz consigo percepções físicas e cognitivas, e a partir de 
experiências sensoriais que é submetida no cotidiano que ela aprende a se relacionar 
com o meio em que está inserida. Desta forma, este trabalho tem como objetivo 
principal analisar a importância dos estímulos sensoriais para o ensino e seus reflexos 
no processo de aprendizagem no ambiente escolar. A pesquisa foi realizada a partir 
de revisão bibliográfica compreendendo a análise de artigos, projetos arquitetônicos 
e obras correlatas. Como resultados verificou-se que ao projetar espaços 
arquitetônicos voltados a estimular os sentidos das crianças através da utilização de 
materiais, texturas, cores e sons, o desenvolvimento na aprendizagem configura de 
forma positiva e eficaz. E somado aos processos já conhecidos da educação auxilia 
no seu desenvolvimento escolar.  Concluiu-se que a arquitetura escolar tem um papel 
fundamental na aprendizagem escolar, pois impacta no desenvolvimento dos usuários 
do espaço projetado, cabendo ao profissional de arquitetura projetar um ambiente 
adequado e diferenciado para as crianças.   

Palavras-chave: Ensino na infância, Arquitetura Escolar, Arquitetura Sensorial.  

Abstract -Sensory development has been present in many ways since the beginning 
of human life. The child brings physical and cognitive perceptions, and from sensory 
experiences that he or she undergoes in everyday life, he learns to relate to the 
environment in which he is inserted. Thus, this work aims to analyze the importance of 
sensory stimuli for teaching and their effects on the learning process in the school 
environment. The research was carried out from a literature review comprising the 
analysis of articles, architectural projects and related works. As a result, it was found 
that when designing architectural spaces aimed at stimulating the senses of children 
through the use of materials, textures, colors and sounds, the development in learning 
configures in a positive and effective way. And added to the already known processes 
of education, it helps in their school development. It was concluded that school 
architecture has a fundamental role in school learning, as it impacts on the 
development of users of the designed space, and it is up to the architecture 
professional to design a suitable and differentiated environment for children. 

Keywork: Teaching in childhood. School architecture. Sensory architecture. 
 

INTRODUÇÃO 

A criança, ao ter contato com o mundo, norteia-se desde a primeira infância 

através dos sentidos. Já na segunda infância, tem início o desenvolvimento motor o 
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qual requer a utilização das referências sensoriais para o seu aperfeiçoamento. 

(ROCHA; DOUNIS, 2013).   

Diante da necessidade novos meios que auxiliem no processo de 

aprendizagem das escolas, onde estes estímulos sensoriais podem sem abordados 

de forma a somar no desenvolvimento social, emocional, cognitivo e físico dos alunos 

é fundamental (COLE, 2004). 

A estimulação sensorial é essencial nos primeiros anos de vida, quando existe 

um rápido desenvolvimento neurológico, desenvolvendo a comunicação, o 

desenvolvimento social, a compreensão e o bem-estar emocional (BARTHES; 

MENDES, 2017). O ambiente de ensino infantil tem importante participação no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, dessa forma, as soluções 

arquitetônicas aplicadas aos espaços auxiliaram os professores na elaboração de 

atividades que envolvam experiências que estimulem o aluno a transitar entre os 

conhecimentos concreto e abstrato.    

Os projetos escolares podem ser simples, porém com significados distintos 

para cada um. São espaços que permanecem na memória e que colaboram com a 

formação social.  

A escola é um dos primeiros lugares onde há contato fora do convívio familiar, 

sendo a base das primeiras relações interpessoais, desencadeando os mais diversos 

sentimentos e sensações. A arquitetura destes espaços desempenha papel 

fundamental no desenvolvimento dessas capacidades, sendo elas físicas, mentais e 

sociais de forma direta ou indireta. (HERTZBERGER, 1999 apud FONTES, 2019). 

Nas escolas faltam espaços destinados a estimular os sentidos dos alunos, 

onde sejam abordados de forma diversificada, refletindo no desenvolvimento cognitivo 

dos alunos.  

Sendo assim, por serem espaços de desenvolvimento e aprendizagem, é 

necessário que estes sejam adequados e que a criança encontre subsídios 

diferenciados no ambiente em que está inserido.    

A escola deve ser um local onde o processo de ensino e aprendizagem seja 

sentido das mais diversas formas, seja no visual, auditivo, tato ou olfato, pois é através 

destas experiências que os seres humanos se conectam com o mundo que nos cerca 

(BARNES; MENDES, 2017). 
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O ambiente escolar tem um papel fundamental no desenvolvimento do ser 

humano enquanto indivíduo e cidadão, é a partir da experiência escolar e convívio em 

grupo que irá desenvolver, orientar e ensinar o aluno (FONTES, 2019).  

As características arquitetônicas dos espaços escolares quando projetadas de 

forma a estimular o desenvolvimento multissensorial do aluno proporcionará 

diversidade de experiências e transformarão a forma de alfabetizar e ensinar.  

(MACHADO, 2008).  

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo analisar a importância 

dos estímulos sensoriais para o ensino e seus reflexos no processo de aprendizagem 

em um ambiente escolar.  E, tem como objetivos específicos:  

a) compreender como os estímulos sensoriais influenciam no processo de 

aprendizagem;  

b)  analisar os aspectos projetuais, considerando os ambientes e os materiais 

empregados, sob a ótica dos estímulos sensoriais recebidos por crianças 

nos espaços escolares;  

c)  estabelecer diretrizes projetuais a serem consideradas em edificações 

escolares.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 A fundamentação teórica do presente artigo aborda os assuntos: o ensino a 

infância, os estímulos sensoriais na aprendizagem e a arquitetura escolar e métodos. 

ENSINO NA INFÂNCIA 

O ambiente escolar deve permitir a execução de todas as atividades 

relacionadas à pedagogia empregada, possibilitando o melhor aproveitamento do 

processo de ensino-aprendizagem da criança na escola. Na área da educação, 

inclusão significa ato, processo ou efeito de incluir indistintamente todas as pessoas 

no processo educativo ou social (FERREIRA, 2010 apud RODRIGUES, 2019).  

O questionamento sobre a qualidade de vida no ambiente construído vem 
sendo sustentado por pesquisas na área da arquitetura e da psicologia 
ambiental, revelando a necessidade de um olhar mais atento às relações 
pessoa-ambiente. Porém ainda há uma lacuna entre essa crescente reflexão 
e a realidade revelada pela produção da arquitetura escolar, apesar do tema 
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ser fonte de permanente discussão e controvérsia (AZEVEDO; BASTOS, 
2002, p. 154 apud RODRIGUES, 2019, p. 27). 

Segundo Ausubel (1980 apud SILVA; BIZERRA, 2020), as etapas do 

aprendizado possuem duas condições importantes, a primeira está relacionada à 

vontade do aluno em aprender e a segunda é ao conteúdo que tenha significado para 

ele. A partir destas etapas construídas individualmente os conceitos são repassados 

ao aluno: “a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação se relaciona 

com um aspecto relevante na estrutura do conhecimento do indivíduo” 

(AUSUBEL,1980, p.17 apud SILVA; BIZERRA, 2020, p. 15). 

Segundo Wallon (1979 apud OLIVEIRA, 2019), a evolução da criança está 

relacionada a motricidade, afetividade e a inteligência.  

[...] o movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. 
O movimento (ação), pensamento e linguagem são unidades inseparáveis. O 
movimento é o pensamento em ato, e o pensamento é o movimento em ato 
(WALLON, 1979, p. 33 apud OLIVEIRA, 2019, p. 03). 

Piaget (1987 apud ALVES, 2017), em seus estudos sobre as estruturas 

cognitivas, descreve a importância do período sensório-motor e da motricidade, 

principalmente antes da aquisição da linguagem, no desenvolvimento da inteligência. 

Ele aponta que o desenvolvimento mental se constrói paulatinamente, é um equilíbrio 

progressivo, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um 

estado de equilíbrio superior (PIAGET, 1983 apud ALVES, 2017). 

Conforme Decreto Federal 9.765 de 11 de abril de 2019, no seu capítulo III art. 

5º discorre sobre as diretrizes que constituem a implementação da política nacional 

da alfabetização e cita:  

I - priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental; II - 
incentivo a práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e 
da literária emergente na educação infantil; III -  integração de práticas 
motoras, musicalização, expressão dramática e outras formas artísticas ao 
desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização (BRASIL, 
2019).  

Atualmente no Brasil, as crianças devem ser matriculadas na educação básica 

a partir dos quatro aos dezessete anos de idade, sendo de responsabilidade dos pais 

ou responsáveis matricular em estabelecimentos da rede municipal ou estadual de 

ensino. A legislação brasileira contempla como educação infantil as crianças nas 

faixas etárias entre quatro e cinco anos na pré-escola. A carga horária para 
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atendimento das crianças deve ser, no mínimo, de quatro horas diárias para o turno 

parcial e de sete para jornada integral (MEC, 2013).  

A Lei Federal N. 12.796 de 04 de abril de 2013, prevê que todas as crianças 

devem ter acesso à educação infantil gratuito até cinco anos de idade, bem como o 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de todos 

os níveis, de forma igualitária na rede regular de ensino (BRASIL, 2013). 

Segundo a Lei Federal 12.796 de 04 de abril de 2013:  

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 2013, art. 29). 

Fica claro que o meio, o ambiente e a cultura, são fatores determinantes para 

a formação do ser, então é necessário um olhar individualizado voltado à criança 

desde cedo, evitando estabelecer comparações quanto a seus níveis de evolução, 

nem mesmo em relação àquilo que se considera normal. Deve-se promover as 

condições ideais à construção da sua identidade, permitindo a alteração da estrutura 

interior necessária (ALVES, 2020). 

ESTÍMULOS SENSORIAIS NA APRENDIZAGEM 

A integração sensorial é o processo pelo qual o cérebro organiza as 

informações de modo a dar uma resposta adaptativa adequada, organizando assim 

as sensações do próprio corpo e do ambiente, de forma a ser possível o uso eficiente 

desse corpo no ambiente. Dados os intrincados processos do desenvolvimento neural 

e psicoafetivo, aponta-se a relevância dos estímulos sensoriais na promoção da 

integração da criança com o seu meio (ANDRADE, 2020). 

Segundo Gallahue (2005 apud ROSSI, 2012, p. 04):  

O desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva e afetiva do 
comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores. Dentre eles 
destacam-se os aspectos ambientais, biológicos, familiar, entre outros. Esse 
desenvolvimento é a contínua alteração da motricidade, ao longo do ciclo da 
vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a biologia 
do indivíduo e as condições do ambiente.  

Para que ocorra o desenvolvimento físico, mental e emocional é necessário a 

estreita relação entre os aspectos cognitivo, motor e afetivo da criança, onde o 
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desenvolvimento se dará de forma contínua. Os estímulos sensoriais introduzidos na 

aprendizagem desde cedo fornecem embasamento e auxiliam no entendimento de 

tarefas e no ensino como um todo (RODRIGUES, 2019). 

Estes estímulos tornam as escolas mais inclusivas para crianças com déficit de 

atenção, autismo, a partir do momento que os estímulos sensoriais à integração e o 

desenvolvimento dos alunos ocorre de forma efetiva. 

Segundo Corautista (2015 apud OLIVEIRA, 2019, p. 45): 

Para crianças com autismo, muitas vezes, é importante que se pense um 
ambiente que possa fornecer aos indivíduos a oportunidade de estimular e/ou 
desenvolver o equilíbrio dos sistemas sensoriais. Suas principais funções 
tendem a valorizar o âmbito educacional e de lazer, relacionando sua 
aplicação ao desenvolvimento. 

É de suma importância conhecer os elementos dos ambientes multissensoriais, 

pois é através deles que as crianças irão perceber e receber as informações do 

ambiente. 

Para Pallasmaa (2011, p. 46) “os estados emocionais intensos, os estímulos 

sensoriais parecem sair dos sensos mais refinados para os mais arcaicos, descendo 

da visão para a audição, o tato e o olfato, e ir das luzes para as sombras”.  

A visão é um dos sentidos que permite observar como a luz penetra nos 

espaços, as sombras, as superfícies bem como seus contornos, forma e profundidade 

dos ambientes e objetos. O olho é o órgão que dá a sensação de distância, já o tato 

é o que dá a sensação de proximidade (MOLETA, 2019). 

Conforme Pallasma (2011, p. 56): 

A visão também se transfere ao tato; certas cores e detalhes delicados 
evocam sensações orais. Uma superfície de pedra polida de cor delicada é 
sentida subliminarmente pela língua. Nossa experiência sensorial do mundo 
se origina na sensação interna da boca, e o mundo tende a retornar as suas 
origens. 

Segundo Pallasma (2011, p. 47) o som permite criar uma experiência de 

interioridade, pois “a audição estrutura e articula a experiência e o entendimento do 

espaço”. Quando se remove a sonoridade perde-se a plasticidade e o senso comum 

da ação no espaço. Um bom exemplo da importância da acústica é a dureza de uma 

casa desocupada, sem mobiliário, comparada a uma casa habitada em que o som é 

refratado e é suavizado pelas superfícies dos objetos pessoais. Cada espaço tem um 

som característico de intimidade ou monumentalidade, convite ou rejeição, 
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hospitalidade ou hostilidade. A audição cria um sentido de conexão e solidariedade 

fazendo com que se sinta afinidade com o espaço em que se habita (PALLASMAA, 

2011). 

Segundo Okamoto (2014), o tato, por sua vez, também bastante importante 

para os usuários, pois auxilia a visão e audição e pode substitui-las eficientemente 

caso necessário, além de estar ligado ao órgão que permite as pessoas entenderem 

e experimentarem o mundo em que estão inseridas, integrando tal experiência de 

mundo com a individualidade de cada ser.  

O olfato é o único sentido que não se pode “fechar” já que está diretamente 

ligado a respiração e também é o que possui maior relacionamento com a memória 

das pessoas, visto que o que odores se mantêm guardado no subconsciente e estão 

relacionados não só as lembranças de acontecimentos, mas principalmente de 

emoções (COELHO, 2019). 

Segundo Okamoto (2014, p. 89): 

O cotidiano do ser humano está também associado ao paladar. A criança 
pratica por instinto o ato de mamar. Tudo leva a boca, pois o paladar é o 
primeiro sentido que desenvolve. A refeição est sempre ligada a um bom e 
carinhoso convívio com os outros para a apreciação das delicias gustativas.  

O paladar é o sentido que menos se relaciona quando se trata de projeto 

arquitetônico e suas relações diretas de sensação com o ser humano, por ser ainda 

um sentido vago, difuso e primitivo (COELHO, 2019). 

ARQUITETURA ESCOLAR E MÉTODOS 

A arquitetura escolar tem um papel fundamental no aprendizado das crianças, 

pois o espaço físico da escola pode influenciar a forma como as pessoas trabalham e 

aprendem dentro dele. Os ambientes devem estar preparados para responder à 

diversidade de seus usuários e incentivar o aluno a integração com o espaço 

disponível (KOWALTOWSKI, 2011). 

Segundo Moleta (2019, p. 23): 

As crianças em idade pré-escolar necessitam de ambientes que lhes 
transmitam segurança e confiança, pois tal permite que se integrem e 
socializem mais facilmente, mas também que desenvolvam a sua capacidade 
de responsabilidade e criatividade. O ambiente ao qual estão expostas 
influencia o seu bem-estar e comportamento e é importante que sejam 
estimuladas através de diversas materialidades e texturas e que se 
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relacionem com a natureza. Devido a estes fatores, a sala de aula tem vindo 
a sofrer alterações na sua organização tradicional, em que a secretária do/a 
professor/a se situava no topo da sala e estava voltada para o conjunto de 
filas de mesas onde se encontravam os alunos. 

As novas correntes pedagógicas como Rudolf Steiner, Maria Montessori e Loris 

Malaguzzi, “questionaram não só a forma de educar, mas também o espaço em que 

se educa, começou-se a pensar em como este poderia favorecer o crescimento, o 

desenvolvimento e as aprendizagem das crianças”. (MOLETA, 2019, p. 23). 

O método pedagógico de Maria Montessori, propõe a compreensão na sua 

totalidade, permitindo análise das necessidades e respeitando o seu tempo de 

desenvolvimento da criança. Observa-se que o ambiente de aprendizagem é 

proporcional à escala da criança, disponibilizando somente objetos necessários à sua 

aprendizagem. A fluidez do espaço é uma característica importante, que permite a 

possibilidade de realização de várias atividades simultaneamente (BARBOSA; SILVA, 

2019). 

O método de Rudolf Steiner baseia-se na educação na procura pela essência 

do ser humano através da criatividade, do movimento, da arte e do respeito pelos 

ciclos de vida. Da ênfase para a arquitetura e a natureza com extrema importância ao 

espaço ao ar livre, espaços que promovam agricultura, práticas artísticas e esportes. 

Suas construções utilizam materiais rudimentares e reciclados sem recorrer a novas 

tecnologias ou formas simples de ângulos de retos (MOLETA, 2019). 

O método de Loris Malguzzi parte do pressuposto que a criança tem potencial 

e interesse em construir a sua própria aprendizagem, sendo natural o interesse em 

interagir com o espaço em que está inserida. Os espaços arquitetônicos são divididos 

em oficinais de artes, sala de música, área de desenvolvimento motor, criativo e 

espaços verdes (MOLETA, 2019). 

Nos métodos abordados percebe-se a importância de metodologias 

diferenciadas aplicadas dentro da prática escolar. Espaços adequados e pensados 

para os alunos permite sua integração e desenvolvimento intelectual, cognitivo e 

social.  

 

DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  
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Inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica com análise de artigos, 

fundamentando o ensino escolar e os estímulos sensoriais e de que forma influenciam 

no processo de aprendizagem.  

Em um segundo momento, foram analisados projetos arquitetônicos e obras 

correlatas em sites e revistas especializadas em arquitetura e urbanismo, 

considerando os aspectos projetuais, ambientes e os materiais empregados, sob a 

ótica dos estímulos sensoriais recebidos por crianças nos espaços escolares. 

Por fim análise relacional com base nos resultados obtidos nas fases anteriores 

foi estabelecido diretrizes projetuais a sem consideradas em edificações escolares. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ambiente escolar multissensorial deve ser projetado pensando na integração 

dos usuários com o espaço, onde possam interagir, explorar, experimentar e 

desenvolver os sentidos e emoções. Os espaços devem ter características que 

instiguem a curiosidade e auxiliem no desenvolvimento da aprendizagem. O edifício 

escolar quando projetado de forma adequada e criativa potencializará o aprendizado 

e estimulação dos sentidos nas crianças, onde a utilização de jogos de luz, cores, 

texturas influenciaram nas emoções e sentimentos (RODRIGUES, 2019). 

MMA ESCOLA INFANTIL MONTESSORIANA/HGAA 

A escola está localizada em Ha Long City no Vietnã, com área de 600 m2, 

projetada a partir do método de Montessori, respeitando a independência das 

crianças, criando um ambiente no qual as crianças possam explorar e desenvolver 

seus sentidos (HGAA, 2020). 

Na Figura 1 pode ser observado um espaço utilizado como sala de aula que 

possui ampla abertura em vidro que permite a entrada de iluminação natural, o branco 

traz leveza ao ambiente que contrasta com o verde do jardim externo, trazendo a 

sensação de estar conectado com a área exterior.  

A madeira em tom claro foi utilizada no mobiliário proporciona leveza ao 

ambiente, os móveis foram planejados na altura das crianças o que facilita sua 

integração e independência. Como a sala não possui divisões os armários delimitam 

os espaços de aprendizado e brincadeira.  
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A Figura 2 corresponde a área externa que possui uma horta ao lado da sala 

de aula, possibilitando o acesso direto das crianças com a natureza, aromas, texturas 

e sabores. O contato com a terra e com as plantas é uma maneira de auxiliar no 

desenvolvimento da coordenação motora das crianças e somado aos perfumes que 

exalam das flores o ambiente se traduz em tranquilidade e harmonia.  

As passarelas em aço vazado permitem a entrada de iluminação natural para 

o ambiente interno das salas e não prejudica o crescimento das plantas, permitindo 

que as crianças acompanhem o seu crescimento.  

Figura 1 – Sala de Aula     Figura 2 – Área Externa  

  
Fonte: HGAA (2020). Fonte: HGAA (2020). 

Os espaços das Figuras 3 e 4, correspondem à área externa que é formada por 

jardins com flores e trepadeiras coloridas trazem uma sensação de frescor e vida ao 

ambiente, além de cobrir as circulações sombreando os caminhos que ligam os 

espações internos e externos.  

Os bancos lineares ao longo da edificação e circulares estão presentes na 

composição da área e podem ser utilizados socializar ou para uma leitura. O aço, 

madeira, vidro e as pedras artificiais, foram utilizados de maneira a não interferir no 

equilíbrio do projeto. Apesar de tem uma construção simples, utilizou-se do 

paisagismo para agregar beleza e trazer o sentido do olfato e da visão para estimular 

as crianças.   
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Figura 3 – Área Externa Figura 4 – Área Externa  

  
Fonte: HGAA (2020). Fonte: HGAA (2020). 

ESCOLA INFANTIL ROCKERU FOR PALY – POLY WEDO ART EDUCATION 

A escola está localiza em Benjin na China, com área de 770 m2, o espaço é 

destinado a cursos de música, dança, chá, culinária e artesanato para crianças, tendo 

como referência os jardins tradicionais chineses. Possui um espaço amplo com 

grandes aberturas com formas orgânicas e fechamentos em vidro que permitem que 

a iluminação passe de um ambiente para outro, as paredes curvas se fazem presentes 

nas divisórias entre os ambientes. (ARCHSTUDIO, 2020).  

A Figura 5 destaca a sala para aulas de culinária, marcada por grandes 

aberturas de diferentes alturas, e apesar de pouca cor dão movimento ao ambiente, 

as linhas orgânicas que trazem modernidade e leveza. Uma grande circulação traz 

amplitude e fluidez, a madeira presente contrasta com o branco das salas demarcando 

com sutileza e elegância o projeto.  

O espaço, além de amplo possui grandes aberturas que permitem que a 

iluminação natural se faça presente. Os balanços suspensos também são destaque 

para as crianças brincarem no corredor.  

Na Figura 6 pode ser observado um espaço destinado a aulas de piano, a cor 

branca predomina em todo o ambiente, destaca-se novamente as grandes aberturas 

e as formas orgânicas, as paredes em formato de arco garantem a qualidade acústica 

e proporcionam o contato com estímulos sonoros. A iluminação e o formato da sala 

criam um local que transmite paz que se traduz em momentos de criação e 

aprendizado.  
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Figura 5 – Sala de Aula Culinária   Figura 6 – Sala Aula Piano  

  
Fonte: ARCHSTUDIO (2020).  Fonte: ARCHSTUDIO (2020).  

A Figura 7 encontra-se a sala música, destinada a exploração dos sentidos 

auditivos e integração social, o destaque nesta sala é a amplitude do ambiente, 

vedada por vidro curvo que além de garantir o isolamento acústico traz charme e 

beleza ao espaço. A Figura 8 constitui um espaço de ensino em uma área comum de 

transição entre os demais ambientes, com mobiliário disposto a estimular a 

sociabilidade entre as crianças, as linhas orgânicas e grandes aberturas dão 

amplitude leveza ao espaço. Uma árvore decídua que compõe o ambiente, com 

iluminação superior de destaque.  

Figura 7 – Sala de música  Figura 8 – Área Comum 

 
 

Fonte: ARCHSTUDIO (2020). Fonte: ARCHSTUDIO (2020).  

A Figura 9 destaca um espaço destinado a aulas da informática, possui ampla 

bancada de apoio linear, com mobiliário na cor banca predominante em todo o projeto, 
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a iluminação artificial e aberturas que vão do teto ao início da bancada conectam os 

ambientes.  

A Figura 10 traz a planta original do edifício e tem formato em L, apesar da 

forma ser simples, os espaços em forma semicírculos dão originalidade e elegância 

permitindo criar ambientes únicos e diferenciados.  

Figura 9 – Sala de aula  Figura 10 – Planta baixa  

  
Fonte: ARCHSTUDIO (2020). Fonte: ARCHSTUDIO (2020). 

ESCOLA PRIMÁRIA NIA SCHOOL 

A escola está localizada na Cidade do México, com área de 600 m2, criada para 

atender crianças de dois a oito anos de idade, e tem como premissa o crescimento 

das crianças por meio de ambientes que permitam desenvolver suas habilidades por 

meio do aprendizado interativo. Possui espaços amplos com grandes aberturas em 

alumínio e vidro que permitem que luz natural ilumine os ambientes (SULKIN; 

ASKENAZI, 2019). 

As Figuras 11 e 12 representam espaços utilizados para lazer e sala de aula, a 

Figura 11, traz um espaço interativo que tem por objetivo o desenvolvimento de 

atividades físicas e lúdicas estimulando a coordenação motora por meio de 

equipamentos dispostos em circuito. As crianças podem se movimentar livremente 

entre os diferentes equipamentos mobiliários flexíveis, o ambiente e versátil e 

dinâmico e a iluminação torna o ambiente agradável e confortável. A madeira presente 

em ambas as figuras foi utilizada nas paredes. As texturas estimulam o tato, 

compreendendo elementos vazados e em alto relevo e pedras que possibilitam 
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escaladas. A iluminação é artificial com luminárias com formas e tamanhos variados 

que compõem o ambiente. As cores suaves deixam o espaço convidativo e agradável.  

Na sala de aula da Figura 12, o mobiliário foi disposto de forma a possibilitar a 

integração das crianças e professores, o mobiliário é discreto, porém moderno, a 

madeira a cor azul clara foi a opção escolhida, as prateleiras com materiais de apoio 

estão dispostas na altura das crianças o que permite maior independência, os 

módulos geométricos em madeira.  

Figura 11– Espaço de brincar  Figura 12 – Sala de aula   

  

Fonte: (SULKIN; ASKENAZI, 2019).   Fonte: (SULKIN; ASKENAZI, 2019). 

A Figura 13 traz uma sala sensorial com materiais diversificados dispostos para 

serem tocados e sentidos, permitindo despertar as percepções sensoriais. O espaço 

é de convivência e aprendizado, e conta com materiais suaves ao tato, como a cortiça 

e a madeira. O tapete com formato hexagonal é ideal para leituras tornando um 

ambiente acolhedor e agradável, sendo possível. A parede foi utilizada como local 

para pendurar objetos, proporcionando espaço amplo para as crianças interagirem 

sem obstáculos.  

Na Figura 14 podem ser observados os espaços externos de playground, onde 

a natureza se faz presente no paisagismo, um platô de madeira e outros equipamentos 

em madeira estimulam as brincadeiras ao ar livre. 
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Figura 13– Sala sensorial Figura 14 – Espaço externo    

  
Fonte: (SULKIN; ASKENAZI, 2019).   Fonte: (SULKIN; ASKENAZI, 2019). 

ANÁLISE DAS OBRAS 

A partir da análise das obras destinadas a crianças, verifica-se que a Escola 

Infantil Montessoriana, possui um projeto que valoriza a integração dos ambientes 

internos com os externos, dando liberdade para as crianças interagir com o ambiente. 

O edifício em estilo industrial, utiliza o aço na estrutura e nas passarelas.  

Diferentemente das outras duas obras, traz a natureza como destaque onde a 

horta se destaca como um diferencial, pois além de ensinar o cultivo de hortaliças, é 

possível estimular o seu consumo. As outras duas obras a abordagem dos projetos 

são minimalistas.    

Nas duas obras da Escola Infantil Rockeru for Paly – Poly WeDo Art Education, 

localizada em Benjim na China e a Escola Primária Nia School, as estruturas dos 

projetos arquitetônicos são semelhantes com estilo contemporâneo, ambas utilizam a 

madeira no mobiliário e nas paredes e piso. A pouca diversidade de cores ficou 

evidente nas duas obras, o que prejudica a percepção quanto ao estímulo visual das 

crianças, podendo trazer monotonia aos espaços e impactando no desenvolvimento 

e interação.   

As três escolas possuem ambientes que estimulam os sentidos, com 

diversidade de espaços as salas de aula, sala de música, playground, sala sensoriais. 

Os materiais e texturas como a madeira vazadas utilizada nas paredes, a cortiça no 

piso, as paredes curvas, as grandes aberturas, são caraterísticas marcantes dos 

projetos.  

DIRETRIZES PROJETUAIS 
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Ao projetar uma escola infantil que tem como pressuposto a aprendizagem com 

auxílio de estímulos sensoriais, considerando o disposto na revisão da literatura e na 

análise das obras correlatas, foram definidas as seguintes diretrizes projetuais:  

Espaços pedagógicos e salas de aulas: construir espaços versáteis que 

proporcionem a todos os alunos, estímulos diversos, onde a curiosidade promova o 

desenvolvimento intelectual e humano dos alunos, através de salas organizadas para 

serem um lugar de encontro, descobertas, socialização, comunicação e 

aprendizagem.  

Espaços tecnológicos: espaços que além de estímulos audiovisuais sejam 

ambientes em os alunos tenham contato monitorado e direcionado com a tecnologia, 

visando proporcionar uma multiplicidade de experiências e transformar a forma de 

alfabetizar e ensinar. 

Espaços pesquisa e laboratórios: criar espaços que estimulem o aluno a 

questionar, a conhecer a natureza, e seus fenômenos, realizar experimentos 

científicos que instigue a busca de aprendizado que seja mais eficiente e divertido.  

Espaço plantar: locais destinados ao manuseio de plantas e hortaliças, pois 

os benefícios do contato com a natureza vão além de plantar e colher. A atividade 

desenvolve vários sentidos como por exemplo o tato, o olfato e o paladar, além de 

melhor a coordenação motora. Ao manusear a terra, conhecer os legumes e vegetais 

e acompanhar o desenvolvimento das plantas, a criança tem percepção da origem 

dos alimentos bem como do desenvolvimento do ambiente do seu entorno. Estes 

locais também devem per espaços que promovam a integração entre os alunos.   

Espaço culinária: locais onde os alunos terão a oportunidade de experimentar 

novos alimentos, texturas, bem como, aromas e sabores, resultando em bons hábitos 

alimentares. 

Espaço de integração e convivência: este espaço dever ser amplo e 

diversificado, com mobiliário que promova interação social e diversão, assim como 

segurança das crianças.  

Espaço de circulação: criar circulações interessantes, divertidas com formas 

e cores e texturas diferenciadas trazendo a este espaço elementos que façam deste 

ambiente muito mais do que um simples lugar de transição entre um espaço e outro.  
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Espaço brincar: elaborar espaços que reúnam jogos, brinquedos educativos 

e livros estimulando a construção do pensamento lúdico e proporcionando um local 

divertido, confortável de brincar,    

Espaço musical: desenvolver um espaço que reúna os mais diversos 

aparelhos musicais e sonoros para desenvolver a musicalidade dos alunos, e a partir 

desta vivência desenvolver o ritmo, movimentar o corpo e melhorar a percepção 

espacial das crianças.   

Espaço criar: neste espaço as crianças terão a oportunidade de fabricar e 

construir com as próprias mãos objetos dos mais variados tipos. Estimulando assim 

os sentidos e o trabalho em grupo.  

Espaços externos: espaços externos como jardins sensoriais proporcionam 

aos alunos a oportunidade de estimular e desenvolver o físico, psicológico e o motor. 

A partir do contato com a natureza, formas e mobiliários diferenciados estes espaços 

são utilizados ponto de encontro, integração e convivência das crianças, além de 

estimular o equilíbrio e os sentidos clássicos da visão, audição, olfato, paladar e tato, 

o contato com cores e plantas é mais um diferencial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo proporcionou uma reflexão e análise quanto à importância 

dos estímulos sensoriais para o ensino e os seus reflexos no processo de 

aprendizagem no ambiente escolar.   

A partir do referencial teórico foi possível compreender os conceitos e teorias 

relacionados ao ensino infantil e as tratativas de como o ensino deve ser abordado 

em sala de aula vem sendo questionado de forma mais eficaz. Observa-se que na 

primeira infância é necessária uma abordagem diferenciada para o melhor 

desenvolvimento da criança, seja ele cognitivo, motor ou mental, o que demonstrou 

ser o estimulo sensorial na sua mais simples aplicabilidade uma ferramenta que pode 

ser utilizada para promover o desenvolvimento das crianças.  

Percebe-se que os estímulos sensoriais proporcionam à criança uma 

integração com o ambiente, com seu corpo e sua mente, influenciando a maneira 

como ela irá interagir com o ambiente e as pessoas ao seu redor, e através das 
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sensações experimentadas com os ambientes e materiais multissensoriais 

adequados ter uma experiência diferenciada dentro no ambiente escolar.    

Pela análise dos espaços verificou-se que a forma de projetar os ambientes 

ainda é tradicional, pois houve dificuldade em encontrar obras nacionais e 

internacionais voltadas ao estímulo sensorial das crianças.  

Diante da dificuldade em encontrar referências bibliográficas atuais e obras 

relacionadas com o tema, ficou claro a falta de produção de material quanto ao 

assunto abordado no presente artigo. Sendo de suma importância a pesquisa, análise 

e discussão acadêmicas quanto ao tema estímulos sensoriais na aprendizagem 

infantil.  

E por fim, o trabalho concluí que a arquitetura escolar tem um papel 

fundamental na aprendizagem escolar, pois impactará no desenvolvimento dos 

usuários do espaço projetado, quando ao analisar e projetar um ambiente escolar é 

necessário que se atravesse a fronteira do tradicional ou do que é habitualmente 

utilizado no cotidiano,  seja na forma de projetar os edifícios ou na forma de pensar 

um espaço, pois estes espaços ficam marcados na memória dos seres humanos e o 

impacto que eles trazem afeta a interação com o mundo e o ambiente em que se está 

inseridos.  
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