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RESUMO 

 

Historicamente a institucionalização de crianças e adolescentes refletiu as modificações e a 

complexidade da vida social. Apesar de poder se constatar uma melhora na qualidade da 

assistência oferecida pelas casas de acolhimento, principalmente após a implementação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns aspectos da cultura dos orfanatos resistem em ser 

alterados. O trabalho parte da premissa de que se sentir pertencente e seguro em um lar é 

condição fundamental para o saudável desenvolvimento de um indivíduo. No entanto, mesmo 

reconhecida a importância do lar e a influência desse lugar para o bem-estar e apesar da 

existência de normas e diretrizes governamentais para orientar as entidades de acolhimento e 

seus espaços físicos, ainda hoje essas determinações são limitadas no que se diz respeito às 

necessidades psicossociais dos indivíduos. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

compreender os modos de habitar das crianças e adolescentes que vivem em casas de 

acolhimento e, além disso, buscar diretrizes que deem suporte a elaboração de um projeto 

arquitetônico para uma casa de acolhimento infantojuvenil na cidade de Mariana – MG, 

seguindo além das normas e leis vigentes, estudos que integram a psicologia com a arquitetura. 

A pesquisa parte de um levantamento e documentação de dados através de uma revisão 

bibliográfica de estudos já existentes sobre o assunto em questão, seguida da realização da 

análise sobre obras análogas e por uma coleta de dados municipais junto aos responsáveis pelas 

casas de acolhimento no município e a prefeitura da cidade.  

Palavras-chave: Crianças e Adolescentes. Casas de Acolhimento. Abrigos Institucionais. 

Psicologia Ambiental. Desenvolvimento. Saúde Mental. Bem-estar.  

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT   

 

Historically the institutionalization of kids and teenagers reflected the modifications and the 

complexity of the social life. Currently, although it can be seen an improvement in the quality 

of the assistance offered by the residential youth care, mainly after the implementation of the 

Child and Adolescent Statute, some aspects of the orphanage culture resist on being altered. 

The work initiates on the premise that feeling safe and belonging in a home is the fundamental 

condition for a healthy development of an individual. However, even recognized the importance 

of the home and the influence of this place for the well-being, and besides the existence of rules 

and governmental guidelines to orientate the entities of sheltering and their physical spaces, 

presently these determinations are limited in terms of the individual psychosocial needs. 

Therefore, this research has as a goal to understand the methods of living of teenagers and 

children that live in these residencies and also find guidelines that support the elaboration of an 

architectonic project for a residence of youth care in the city of Marina – MG, following further 

the rules and current laws, studies that integrate the psychology with the architecture. The 

research starts from a survey and documentation of data through a bibliographic review of 

existing studies about the subject in question, followed by the analysis of analogous work and 

a collection of municipal data with those responsible for the residential youth care in the city 

and the city hall. 

Key-words: Children and teenagers, Residential youth care, Institutionalized shelters, 

Environmental psychology, Development, Mental Health, Well-being   
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1. INTRODUÇÃO  

Há muitas décadas a institucionalização de crianças e adolescentes faz parte da rede de 

apoio de muitas famílias brasileiras refletindo, ao longo do tempo, as modificações e a 

complexidade da vida social (SIQUEIRA; DELL’AGLIO, 2006). Atualmente, o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à 

Convivência Familiar e Comunitária instituiu o nome acolhimento para a ação de atender e 

cuidar temporariamente de crianças e adolescentes. Essa é considerada uma medida provisória 

e excepcional, destinada às crianças e adolescentes privados da convivência familiar que se 

encontram em situação de risco ou tiveram seus direitos violados (BRASIL, 2019). 

Se tratando dos direitos dessas crianças e adolescentes institucionalizados, segundo a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos a moradia é reconhecida como direito fundamental 

do ser humano (ONU, 1948). No âmbito nacional, pode-se citar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), o qual disserta que a estes devem ser assegurados todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana e todas as oportunidades e facilidades de modo a lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade (BRASIL,1990). 

Além de se constituir em um direito, se sentir pertencente e seguro em um lar é 

condição fundamental para o saudável desenvolvimento da personalidade de um indivíduo. “O 

significado da habitação para o ser humano extrapola a função de simples meio de proteção 

física. Para o indivíduo, a casa representa o seu lugar no mundo, e é por meio de seu endereço 

que ele confirma esse lugar no espaço e na própria sociedade.” (MELLO, 2004, p.137). 

Dessa forma, é imprescindível que esses direitos e condições sejam garantidos para 

todos, inclusive para as crianças e os adolescentes institucionalizados, os quais se encontram 

em situação de vulnerabilidade e para os quais as instituições de acolhimento assumem papel 

de importância significativa tanto fisicamente, no sentido de abrigar suas necessidades com 

conforto e segurança, quanto psicologicamente, em sua capacidade de trazer sentimento de 

pertencimento, visto que o momento da institucionalização gera impactos no desenvolvimento 

emocional e social dos acolhidos. 

No entanto, mesmo reconhecida a importância do lar e a influência desse lugar no 

desenvolvimento e bem-estar e, apesar da existência de normas e diretrizes para o ordenamento 
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das políticas públicas estabelecidas pelas esferas governamentais para orientar as entidades de 

acolhimento e seus espaços físicos, atualmente essas determinações ainda são limitadas no que 

se diz respeito às necessidades psicossociais (SAVI, 2008). 

Tendo isso em vista, no Brasil verifica-se a existência de um grande número de 

instituições que não atendem critérios imprescindíveis no projeto ou na adequação de seus 

espaços físicos conforme as necessidades psicossociais dos seus acolhidos, como pode-se 

verificar na cidade de Mariana – MG, justificando a importância desse estudo.  

O presente trabalho apresenta investigações sobre a problemática da institucionalização, 

em busca de entender como o ambiente físico pode interferir positivamente no desenvolvimento 

e na saúde mental das crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento. A 

pesquisa para a elaboração do trabalho organizou-se em sete capítulos. O primeiro se trata de 

uma breve Introdução e apresenta os Objetivos, Justificativa e Metodologia, abordando 

questões relevantes a pesquisa e explicando cada etapa do trabalho. 

O segundo capítulo dedica-se ao Estudo do Habitar das Crianças e Adolescentes 

Institucionalizados a partir de pesquisa bibliográfica sobre o histórico da institucionalização 

infantojuvenil no Brasil, visando abordar brevemente suas modificações desde o período da 

colonização até o momento atual. Também é feito um levantamento das principais políticas 

públicas, órgãos e diretrizes atuantes e modalidades de acolhimentos vigentes no país.   

Como as normas e as diretrizes básicas propostas pela legislação brasileira são limitadas, 

não abordando afundo a inter-relação entre pessoas, espaços e necessidades psicológicas de 

cada faixa etária, a pesquisa bibliográfica também contempla o estudo da relação entre a 

arquitetura e a psicologia ambiental, de modo a obter diretrizes que possam ser utilizadas no 

projeto arquitetônico com objetivo de contribuir com uma experiência positiva na vida dos 

acolhidos. 

O terceiro capítulo trata-se do Estudo de Obras Análogas, no qual busca-se vislumbrar 

como têm sido realizados os projetos das casas de acolhimento no Brasil e no contexto 

internacional, de forma a visualizar como ocorre de maneira prática a aplicação das diretrizes e 

teorias estudadas na fundamentação teórica, bem como seus resultados na aplicação do objeto 

arquitetônico.  
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O quarto capítulo denomina-se Levantamento de Dados Municipais e apresenta o 

panorama do acolhimento infantojuvenil na cidade de Mariana. Além disso, nele também serão 

explanados os fatores e condicionantes analisados na escolha do lote para realização do projeto. 

Já o quinto capítulo trata-se da apresentação do projeto, contendo o memorial descritivo 

que justifica as decisões e estratégias adotadas no projeto tomando como norte os estudos e 

diretrizes abordados na fundamentação teórica. Por fim, o sexto capítulo apresenta as 

considerações finais e conclusões do estudo, seguido do sétimo capítulo que apresenta as 

referências.  

 

1.1 Objetivos 

 

A forma com que o ambiente é construído pode contribuir ou servir como obstáculo em 

sua apropriação. A ambiência do habitar doméstico para crianças e adolescentes 

institucionalizados requer cuidados e estratégias para que as interações indivíduo-meio se 

constituam em uma experiência positiva. Compreender os resultados dessa inter-relação entre 

pessoas e espaços é fundamental para se pensar numa arquitetura que corresponda as 

expectativas e as necessidades de seus usuários (ALMEIDA; AZEVEDO, 2017). 

 

1.1.2 Objetivo Geral  

  

O presente trabalho tem como objetivo compreender os modos de habitar das crianças 

e adolescentes que vivem em casas de acolhimento e, além disso, buscar diretrizes que deem 

suporte a elaboração de um projeto arquitetônico para uma casa de acolhimento infantojuvenil 

na cidade de Mariana – MG, composto por espaços adequados tanto às necessidades físicas 

quanto psicossociais dos acolhidos, seguindo além das normas e leis vigentes, estudos que 

integram a psicologia com a arquitetura. 

1.1.3 Objetivos Específicos 

 

• Compreender como o momento da institucionalização afeta o desenvolvimento e o 

comportamento espacial das crianças e dos adolescentes abrigados em situação de 

vulnerabilidade social. 



12 

 

 

 

• Estudar com base na psicologia ambiental como a inter-relação indivíduo-meio afeta o 

desenvolvimento humano e exerce influência em demandas físicas e psicológicas das 

crianças e adolescentes acolhidos. 

• Desenvolver um projeto para uma casa de acolhimento institucional que atenda crianças 

e adolescentes, de 0 a 18 anos de idade, conforme recomendações advindas das normas 

e de políticas públicas, órgãos e diretrizes atuantes no acolhimento de crianças e 

adolescentes. Além disso, propor arranjos espaciais utilizando a arquitetura como 

ferramenta para criar uma experiência positiva ao usuário de forma contribuir para o 

favorecimento da superação de vivências de separação e violência, da apropriação e 

ressignificação da história de vida dos acolhidos, bem como o fortalecimento de sua 

autonomia, inserção social, saúde mental e desenvolvimento.  

 

1.2 Metodologia  

 

Em busca de uma análise ampla da temática proposta a pesquisa realizada possui 

natureza multidisciplinar e será realizada em três etapas através de uma abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa[...]. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem (TURRIONI; MELLO, 2012, p.81). 

Sendo assim, a primeira etapa constituiu-se em um levantamento e documentação de 

dados que se dará por revisão bibliográfica de estudos já existentes sobre o assunto, tanto na 

área da arquitetura quanto da psicologia ambiental, por informações obtidas em artigos, livros, 

publicações, leis e normas disponíveis em bibliotecas ou acervos online.  

Após a seleção da bibliografia fez-se uma leitura analítica e reflexiva com o objetivo de 

compreender melhor o histórico da institucionalização no Brasil, as modalidades de 

acolhimento e as políticas públicas, os órgãos e as diretrizes atuantes, de forma a observar 

através da história quais foram as transformações nos modos de habitar das crianças e 

adolescentes institucionalizados. Ademais, a revisão bibliográfica também contempla pesquisa 

sobre temas relacionados a psicologia ambiental com enfoque ao desenvolvimento humano e 

bem-estar, de forma a elucidar como a inter-relação entre pessoa e ambiente exerce influência 

em seus usuários.  
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A segunda etapa refere-se aos estudos sobre obras análogas, em busca de vislumbrar a 

dinâmica em que estão sendo projetadas essas instituições. Esta etapa também é composta por 

uma coleta de dados municipais, visando compreender o panorama do acolhimento infantil na 

cidade de Mariana e registrar as condicionantes e as características relacionadas ao terreno 

escolhido.  A coleta de dados possui caráter exploratório se constituindo em 

investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de 

um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade 

do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma 

pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 188). 

As investigações referentes a coleta de dados foram promovidas a partir de informações 

verbais não estruturadas obtidas através de conversas, realizadas por plataformas remotas, com 

assistentes sociais responsáveis pelas casas de acolhimento da cidade de Mariana. Além disso, 

realizou-se um levantamento de dados sobre a legislação, lotes e imóveis pertencentes ao 

município junto à prefeitura da cidade por meio de requerimentos digitais. Por fim, através de 

visita ao local do lote escolhido observou-se e registrou-se características relevantes ao projeto 

a ser proposto.  

Para concluir, através da interpretação dos dados obtidos, princípios teóricos e práticas 

averiguadas, realizou-se a terceira etapa, que consiste na elaboração de uma proposta de projeto 

para uma casa de acolhimento infantojuvenil no município de Mariana – MG.  
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2. ESTUDO DO HABITAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS 

O estudo feito neste capítulo tem por objetivo compreender os modos de habitar das 

crianças e adolescentes institucionalizados e se constitui na fundamentação teórica deste 

trabalho. A partir da revisão bibliográfica busca-se compreender como era tratada a 

institucionalização dessas crianças e jovens desde o período da colonização até o momento 

atual, estudando também as principais políticas públicas, órgãos e diretrizes atuantes, além das 

modalidades de acolhimentos vigentes no país. Ademais, este capítulo também aborda, com 

base na psicologia ambiental, como o momento da institucionalização afeta o desenvolvimento 

e o comportamento espacial, de modo a apresentar diretrizes norteadoras para o projeto 

arquitetônico proposto.  

2.1 Breve Histórico do Acolhimento Institucional no Brasil  

 

A trajetória do acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil é ampla e 

complexa, portanto, este trabalho irá apresentar somente um breve panorama a partir do período 

colonial até os dias de hoje. Pode-se dizer que a história do acolhimento, ou abrigamento como 

antes era chamado, passou por várias fases indo “desde uma perspectiva correcional e 

repressiva, visando proteger a sociedade de crianças e adolescentes “em situação irregular”, até 

uma visão de garantia de direitos, com o objetivo de oferecer proteção integral a todas as 

crianças e a todos os adolescentes.” (SILVA, 2004, p.23). 

No Brasil a institucionalização de crianças e adolescentes se iniciou com a própria 

colonização, sendo os jesuítas os principais agentes educacionais até meados do século XVIII. 

É importante destacar ainda que as Câmaras Municipais eram oficialmente responsáveis pela 

assistência e políticas sociais em favor da criança abandonada. Contudo, muitas vezes os 

serviços eram delegados a outras instituições como as Santas Casas de Misericórdia. Por 

iniciativa desta última foi adotado o sistema das Rodas de Expostos, o qual consistia em um 

mecanismo que possibilitava o recebimento dos bebês mantendo no anonimato do autor do 

abandono (RIZZINI; RIZZINI, 2004). 

Além disso, é importante observar que o sistema informal de criação das crianças em 

casas de família foi o mais amplo, estando a religião muito ligada ao costume de famílias ou 

indivíduos recolherem e criarem recém-nascidos em Igrejas ou nas Rodas, pela promessa de 

salvação futura daqueles que adotavam e batizavam as crianças. Além das motivações 
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religiosas, em uma sociedade escravista as crianças incorporadas à família poderiam representar 

vantagens econômicas, representando mão-de-obra gratuita (MARCÍLIO, 2019). 

As Rodas de Expostos funcionavam com pouca verba e, em sua maioria, em prédios 

insalubres e sem infraestrutura adequada. Essa prática persistiu até meados do século XX e 

amparava, inicialmente, crianças até os sete anos. Nesse ambiente as crianças não recebiam 

nenhum tipo de instrução e as casas funcionavam apenas como abrigos, sem nenhuma atividade 

educacional, religiosa ou profissionalizante estabelecida (MARCÍLIO, 2019). Além disso, o 

regime de funcionamento das instituições seguia o modelo do claustro e da vida religiosa sendo 

marcado pelo restrito contato com o mundo exterior (RIZZINI; RIZZINI, 2004). 

Já nas últimas décadas do século XIX, por influência da Revolução Francesa, o domínio 

do ensino religioso é questionado “em detrimento do ensino “útil a si e à Pátria”, embora o 

primeiro nunca tenha deixado de fazer parte dos programas das instituições públicas” 

(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p.24). Nessa época, o ensino através da instrução elementar e de 

ofícios mecânicos ganhará predominância, principalmente nos estabelecimentos masculinos 

(RIZZINI; RIZZINI, 2004). 

Dessa forma, surgem os Seminários, que tinham projeto pedagógico e 

profissionalizante, além das Casas de Educandos Artífices. Também foram criadas as 

Companhias de Aprendizes Marinheiros e Companhias de aprendizes do Arsenal da Guerra, no 

entanto, estas não estavam regulamentadas até 1840, o que resultou em muitos abusos e 

exploração dos menores (MARCÍLIO, 2019). 

Entre meados do século XIX e XX aos poucos a sociedade Brasileira ia implementando 

a ordem social burguesa e a ordem econômica industrial capitalista. Nessa época, conforme 

Marcílio (2019), se dá início a uma fase marcada por profundas mudanças sociais ocorridas no 

Brasil que impactaram nas políticas sociais voltadas à infância, a exemplo da luta de médicos 

higienistas para extinção das rodas de expostos. Além disso, com a abolição da escravidão 

começam a surgir grandes estabelecimentos de internamento para crianças e adolescentes 

carentes e sem família, além da criação de instituições preventivo-correcionais. Ambas 

instituições fundavam-se seguindo dois princípios: o distanciamento dos centros das cidades e 

a organização do espaço interno visando desviar-se a insalubridade e a indisciplina 

(MARCÍLIO, 2019). 
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Segundo Mello (2004) as instituições como orfanatos, internatos, asilos, reformatórios 

apresentavam em sua arquitetura características em que a extrema homogeneidade e a rotina 

rígida mostravam que ali as crianças e adolescentes não estavam em casa, sendo compostas por  

Prédios enormes; longos corredores; quartos numerosos que reuniam muitas camas; 

não identidade individualizada dos espaços. Além disso, previam a realização 

intramuros de quase todas as atividades atinentes à vida das crianças e dos 

adolescentes abrigados: consultórios médicos, gabinetes odontológicos, enfermarias, 

salas de aula, capelas, ginásios esportivos. Em síntese, um ambiente tipicamente 

institucional voltado à ampla intervenção e “reforma” no modo de ser e viver dos 

abrigados, uma vez que as instituições tinham como objetivo transformá-los em 

indivíduos mais adequados às exigências da sociedade da época. [...] assim, crianças 

e adolescentes afastados de suas famílias e da vida em comunidade eram também 

ceifados em suas referências ambientais (MELLO, 2004, p.139). 

Tais características podem ser observadas a seguir em imagens do Instituto Lauro Sodré, 

que surgiu em 1872 como Instituto Paraense de Educandos e Artífices. Em destaque pode-se 

citar a Figura 1 que representa as plantas do edifício, nas quais é possível vislumbrar a 

linearidade e a rigidez da edificação, e a Figura 2 que ilustra o dormitório, na qual observa-se a 

presença inúmeras camas, falta de identidade e personalização do ambiente.  

Figura 1- Plantas do andar térreo e do 1º andar da edificação 

 

Fonte: FAU – UFPA, 2018. Disponível em: https://fauufpa.org/2018/07/14/instituto-lauro-sodre-ilustracoes-da-

monographia-de-1904/ 
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Figura 2 - Dormitório dos Menores 

 

Fonte: FAU – UFPA, 2018, Disponível em: https://fauufpa.org/2018/07/14/instituto-lauro-sodre-ilustracoes-da-

monographia-de-1904/ 

Já a partir de 1920, “a caridade misericordiosa e privada praticada prioritariamente por 

instituições religiosas tanto nas capitais como nas pequenas cidades, cede lugar às ações 

governamentais como políticas sociais” (PRIORE, 2009, p.331) a exemplo do Departamento 

Nacional da Criança, do Serviço de Assistência e de Proteção à Infância e do Conselho de 

Assistência e Proteção aos Menores. Além disso, entre o Estado Novo (1937 a 1945) e a 

Ditadura Militar (1964 a 1984) aparecem os dois primeiros códigos de menores: o de 1927 e o 

de 1979 (PRIORE, 2009).  

Também é importante citar a criação do Serviço de Assistência ao Menor (SAM) no Rio 

de Janeiro, em 1942, e do Recolhimento Provisório de Menores (RPM) em São Paulo, em 1954, 

este último, equivalente ao Sistema Penitenciário para a população de menor idade com 

abordagem tipicamente correcional-repressiva (MELO; SILVA, 2004). Já em 1964, primeiro 

ano do regime militar, surge a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a 

qual estabelece a Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM). “Boa parte dos 

internatos contratados e próprios estava situada no interior, números que revelam uma política 

deliberada de não só “limpar” as ruas da cidade dos elementos indesejáveis, mas de punição, 

pelo afastamento da família e de desarticulação” (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p.38). 

No fim dos anos 70, com o processo de redemocratização da sociedade Brasileira, surge 

um movimento social com nova visão sobre crianças e adolescentes, o qual os considerava 

sujeitos de sua história e evidenciava a crueldade e a ineficácia da prática de confinamento das 

instituições até então. Nessa época a legislação e as políticas destinadas as crianças e 

adolescentes passam a ser discutidas, culminando com a criação, em 1986, da Comissão 

Nacional Criança e Constituinte (MELLO; SILVA, 2004). 
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Em 1988 é promulgada a nova Constituição Federal, que contempla a proteção integral 

a crianças e adolescentes e dispõe em seu Artigo 227 sobre o dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar a estes seus direitos (BRASIL, 1988). Em seguida, em 1990 surge o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual é considerado uma das mais avançadas leis 

do mundo na garantia de direitos para crianças e adolescentes (GULASSA et al, 2010).  Após 

a criação do ECA, a FUNABEM foi extinta dando lugar a Fundação Centro Brasileiro para a 

Infância e a Adolescência (MELLO; SILVA, 2004).  

Nessa época iniciou-se o processo de distinção entre medidas de proteção e medidas 

socioeducativas. As primeiras, passaram a ser aplicadas no caso de violação de direitos das 

crianças e adolescentes. Já as medidas socioeducativas incluem a internação e são aplicadas no 

caso de atos infracionais cometidos por adolescentes. Para ambas a institucionalização deve ser 

provisória e breve (LUVIZARO; GALHEIGO, 2011). 

Em paralelo ao processo de elaboração e implementação das políticas sociais destinadas 

ao atendimento à criança e ao adolescente, o período de redemocratização se caracterizou pela 

reforma administrativa do Estado, a municipalização de políticas públicas e pela mobilização e 

participação social de diversos setores da sociedade civil. Observa-se, dessa forma, que as leis 

evoluem e refletem os novos valores da sociedade. Atualmente, o sistema de garantia de direitos 

da política de atendimento às crianças e adolescentes no país é composta por instituições, 

organizações, entidades, programas e serviços que devem atuar de forma integrada e articulada, 

dentro das diretrizes previstas pelo Estatuto de Criança e do Adolescente e pela Constituição 

Federal de 1988 (PEREZ; PASSONE, 2010). 

Apesar de poder se constatar uma melhora na qualidade da assistência oferecida pelos 

abrigos, é valido destacar que “as mudanças são lentas e um processo de transformação de 

práticas sociais e profissionais em relação à infância e à juventude brasileira ainda vem sendo 

construído.” (GULASSA et al, 2010, p.22).  Ainda existem práticas enraizadas e resistência a 

mudanças. Além disso, as demandas que levaram um número inestimável de crianças brasileiras 

aos internatos dos séculos XIX e XX não foram devidamente enfrentadas ao nível das políticas 

públicas (RIZZINI; RIZZINI, 2004). 

Conclui-se este tópico observando a importância da legislação se manter avançada 

através de aprimoramentos constantes. O tópico a seguir apresenta como estas mudanças 

refletiram no quadro atual do acolhimento institucional no Brasil. 
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2.2 Quadro Atual do Acolhimento no Brasil  

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) implantou por meio da Resolução nº 93, de 

01/12/2009, o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) com o 

objetivo de concentrar as informações referentes às crianças e adolescentes em regime de 

acolhimento institucional ou familiar no país. Através de dados disponibilizados por essa 

ferramenta observa-se que atualmente no Brasil que 30.883 crianças e adolescentes vivem em 

casas de acolhimento. No Gráfico 1 a seguir observa-se a relação entre o número de acolhidos 

e os estados. 

Gráfico 1– Número de acolhidos por Estado 

 

Fonte: CNJ, 2020. Disponível em: https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-4434-b913-

f74b5b5b31a2&sheet=e78bd80b-d486-4c4e-ad8a-736269930c6b&lang=pt-BR&opt=currsel&select=clearall. 

Acesso em 22/10/2020. 

 

Ainda a partir de dados do CNJ foi possível observar a faixa etária dos acolhidos, 

apresentando que 52,9% possui até 12 anos de idade. Em relação a quantidade de crianças e 

adolescentes por unidade de acolhimento é importante ressaltar que conforme descrito no 

Artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) a instituição de 

acolhimento deve oferecer atendimento personalizado e em pequenos grupos de modo a 

permitir um cuidado individualizado. Dados apontados no “Levantamento Nacional das 

Crianças e Adolescentes” organizado por Assis e Farias (2013) permitem perceber avanço 

significativo no atendimento em pequenos grupos. Segundo a pesquisa “78,2% dos serviços de 

acolhimento pesquisados atendem grupos de até 20 crianças e adolescentes.” (ASSIS; FARIAS, 

2013, p.94). 

No que se diz respeito a origem dos fatores que levam as crianças e adolescentes à 

situação de vulnerabilidade e ao acolhimento, apenas recentemente surgiu a preocupação em 

buscar compreender suas verdadeiras razões. A Tabela 1 a seguir demostra dados comparativos 

entre pesquisas realizadas no âmbito nacional e pesquisas levantadas sobre o estado de Minas 
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Gerais em relação ao perfil de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, 

caracterizando o perfil e o motivo do acolhimento.  

Tabela 1 - Dados comparativos entre o Levantamento Nacional e Pesquisa de Minas Gerais 

DADOS DO LEVANTAMENTO NACIONAL DADOS DA PESQUISA DE MINAS GERAIS 

 PERFIL DA POPULAÇÃO 

Das 20 mil crianças e adolescentes vivendo nas 589 

instituições de acolhimento pesquisadas no Brasil:  

86,7% - Têm família  

58,2% - Têm vínculo  

58,5% - São meninos  

63,6% - São afrodescendentes  

61,3% - Têm entre 7 e 15 anos 

Das 4.731 crianças e adolescentes vivendo nas 355 

instituições de acolhimento institucional do Estado de 

Minas Gerais:  

67% - Têm família  

55,6% - Estão abrigados com os irmãos 

52% - São meninos  

52% - São afrodescendentes  

74% - Têm entre 7 e 18 anos 

MOTIVO DO ACOLHIMENTO 

24,2% - Pobreza  

18,9% - Abandono  

11,7% - Violência doméstica  

11,4% - Dependência química dos pais ou 

responsáveis, incluindo alcoolismo  

7,0% - Vivência de rua  

5,2% - Orfandade 

18,45% - Negligência  

15,51% - Maus-tratos / violência doméstica / agressão 

física  

14,31% - Abandono  

9,36% - Alcoolismo 

 7,72% - Pobreza, situação ou trajetória de rua da 

família e/ou criança  

5,10% - Abuso / suspeita / tentativa de violência 

sexual ou prostituição infantil  

4,94 - Situação de risco / vulnerabilidade social, física, 

psicológica, moral, habitacional; ameaça à vida  

4,26 - Uso ou tráfico de drogas por parte dos pais 

2,73% - ausência de um ou ambos os genitores por 

falecimento / prisão / desaparecimento / internação 

hospitalar ou psiquiátrica  

10,53% - Outros motivos 

Fonte:  GULASSA et al (2010, p.81), adaptado pela Autora. 

 

A partir da Tabela 1 é possível constatar que a pobreza ou carência de recursos materiais 

não é suficiente para explicar a situação de vulnerabilidade vivida por essas crianças e 

adolescentes. No entanto, Silva (2004, p.46) defende que a pobreza “ao aumentar a 

vulnerabilidade social das famílias, pode potencializar outros fatores de risco, contribuindo 

para que crianças e adolescentes mais pobres tenham mais chances de ver incluídos na sua 

trajetória de vida episódios de abandono, violência e negligência”. 

Com relação aos espaços físicos, historicamente os locais como orfanatos e internatos 

caracterizavam-se pela massificação e abandono. A partir de novas concepções acerca da 

infância trazidas pela Constituição em 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

percebe-se a importância de as instituições passarem a ser concebidas como ambiente de 

socialização e desenvolvimento, e que o “impacto do abandono ou do afastamento do convívio 
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familiar pode ser minimizado se as condições de atendimento no serviço de acolhimento 

propiciarem experiências reparadoras à criança e ao adolescente” (BRASIL, 2009). Sendo 

assim, conclui-se que “a arquitetura como instrumento de   efetivação   dos   preceitos   do   

ECA   poderá   fomentar   esta   nova   concepção, oferecendo um ambiente qualificador que 

possibilite o pleno desenvolvimento do indivíduo” (ROCHA; MOREIRA, 2018, p.82).  

Dessa forma, para realização da proposta de projeto arquitetônico é importante 

compreender as contribuições e as determinações realizadas pelas leis, políticas públicas e 

diretrizes que se referem às entidades de acolhimento e seu espaço físico. Tais recomendações 

técnicas mais específicas serão tratadas no tópico seguinte, o qual aborda as principais 

informações sobre as Modalidades de Acolhimento Institucional no Brasil. 

 

2.3 Modalidades de Acolhimento Institucional Infantojuvenil no Brasil  

 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do 

Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária instituiu o nome acolhimento para a ação 

de atender e cuidar temporariamente de crianças e adolescentes “quando, para a proteção de sua 

integridade física e psicológica, for detectada a necessidade do afastamento da criança e do 

adolescente da família de origem pela autoridade competente.” (BRASIL, 2009, p.66). 

Segundo Gulassa et al (2010) são duas as modalidades de acolhimento: o acolhimento 

familiar e o acolhimento institucional. O primeiro, se dá quando o atendimento é feito por 

famílias preparadas e acompanhadas por um programa específico. O segundo acontece em 

instituição planejada para este fim, conforme modalidades sintetizadas na Tabela 2 a seguir.  

Tabela 2 - Modalidades de Acolhimento Institucional no Brasil 

MODALIDADES 
CARACTERÍSTICAS 

Público alvo Número máximo Observações 

Abrigo Institucional Crianças e adolescentes 

de 0 a 18 anos 

20 crianças e 

adolescentes 

É a modalidade mais utilizada de 

acolhimento. 

Casa - Lar Crianças e adolescentes 

de 0 a 18 anos 

10 crianças e 

adolescentes 

Uma pessoa ou casal trabalha como 

educador/cuidador residente. 

República 
Jovens entre 18 e 21 

anos em situação de 

vulnerabilidade 

6 jovens 

Acolhimento de jovens em processo de 

desligamento que ainda não tenham 

conquistado a autonomia/ outros jovens 

que necessitem do serviço. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado de BRASIL (2009). 
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Em 18 de junho de 2009 a Resolução Conjunta Nº 1 aprovou o documento Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2009), cuja 

finalidade é regulamentar a organização e oferta de serviços de acolhimento. As orientações 

contidas neste capítulo demonstram resumidamente parâmetros para o planejamento dos 

espaços físicos dos serviços de acolhimento descritos pelo documento supracitado. 

Segundo as Orientações Técnicas (BRASIL, 2009) durante o período de acolhimento é 

fundamental ofertar à criança e ao adolescente um ambiente que favoreça o seu 

desenvolvimento integral, a superação de vivências de separação e violência, a apropriação e 

ressignificação de sua história de vida e por fim, o fortalecimento da cidadania, a sua autonomia 

e inserção social. Além disso, o atendimento deve ser personalizado e em pequenos grupos  

Em busca de garantir a preservação e o fortalecimento da convivência comunitária, os 

serviços de acolhimento devem estar localizados em áreas residenciais, ter aspecto semelhante 

ao de uma residência, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para seu 

funcionamento. Ademais, não se deve localizar geograficamente e socioeconomicamente muito 

distante do contexto de origem das crianças e adolescentes. Ainda com relação a construção de 

vínculos significativos entre as crianças, os adolescentes e a comunidade, as instituições não 

deverão concentrar em suas dependências equipamentos destinados à oferta de serviços de 

atendimento médico, educação e lazer que normalmente não são disponibilizados em unidades 

residenciais. (BRASIL, 2009). 

No que se refere a organização do ambiente de acolhimento, esta deverá proporcionar 

condições que estimulem a exploração do ambiente e o desenvolvimento psicomotor das 

crianças nos primeiros anos de vida até a aquisição da autonomia para o autocuidado. Ademais 

é importante que crianças e os adolescentes possam realizar pequenas mudanças nos espaços 

privativos e participem da organização do ambiente de acolhimento (BRASIL, 2009). 

Como um dos objetivos do presente trabalho consiste na realização de um projeto de 

uma casa de acolhimento para o município de Mariana, seguindo a modalidade de abrigo 

institucional, de modo a detalhar melhor as especificidades do programa arquitetônico segundo 

as Orientações Técnicas (BRASIL, 2009) uma síntese é apresentada no Apêndice A onde 

encontra-se a Tabela 3 que representa as orientações gerais quanto a fachada, as especificidades, 

a infraestrutura e os espaços mínimos para proposição de cada espaço, específicos para esta 

modalidade institucional.  
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Também é importante ressaltar que embora o programa de acolhimento esteja previsto 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) como forma de acolhimento 

provisória e excepcional, segundo Siqueira e Dell'Aglio (2006, p. 76) a “permanência breve ou 

continuada no abrigo está inteiramente relacionada à história singular de cada criança e/ou 

adolescente”. Tal afirmação também fica evidente no estudo de Assis e Farias (2013) segundo 

o qual em média 30,9% dos acolhidos vivem de 2 até um período superior a 10 anos em 

instituições de acolhimento. 

 A temporalidade incerta da permanência das crianças e adolescentes nas casas de 

acolhimento enfatiza a importância de se pensar e planejar os espaços físicos das instituições, 

de forma com que estes proporcionem aos acolhidos a oportunidade de se sentirem 

pertencentes, criando laços, autonomia e estimulando seu desenvolvimento, em busca de 

constituir uma experiência positiva aos que nele vivem.  

No entanto, apesar dos avanços, as leis brasileiras que controlam a administração desse 

modelo institucional, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), os 

Códigos de Obras municipais e as Orientações Técnicas (BRASIL, 2009) por exemplo, “são 

limitados quanto às questões de ambiência e atributos qualitativos, tão importantes para a 

apropriação e identidade com o ambiente construído, especialmente em instituições que 

substituem (provisoriamente ou não) a casa, como o acolhimento institucional ” (SAVI; 

DISCHINGER, 2016, p.59).  

Observadas essas limitações, através da compreensão de conceitos que envolvem a 

psicologia ambiental, o próximo tópico busca elucidar a forma como a inter-relação entre 

pessoa e ambiente exerce influência nos aspectos físicos e psicossociais de seus usuários. 

 

2.4 Psicologia ambiental 

 

Primeiramente, é importante compreender o que é a psicologia ambiental e como ela se 

relaciona com a arquitetura, para posteriormente entender de que forma este estudo contribui 

para aplicação de diretrizes que auxiliem na concepção projeto arquitetônico. Entretanto, é 

importante frisar que este trabalho não tem a pretensão de esgotar as diferenças entre os 

conceitos abordados pela psicologia ambiental, tendo em vista as várias teorias e autores que 

se debruçaram sobre o assunto.  
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Segundo o Doutor em Psicologia Ambiental Gabriel Moser, a Psicologia Ambiental tem 

como tema central as inter-relações entre pessoa e meio ambiente físico e social. Para Moser 

(1998)  

Cada pessoa percebe, avalia e tem atitudes individuais em relação ao seu ambiente 

físico e social. Por outro lado, inter-relação também quer dizer que estudamos os 

efeitos desse ambiente físico particular sobre as condutas humanas [...]. Essa inter-

relação é dinâmica, tanto nos ambientes naturais quanto nos construídos. Ela é 

dinâmica porque os indivíduos agem sobre o ambiente (por exemplo, construindo-o), 

mas esse ambiente, por seu turno, modifica e influencia as condutas humanas 

(MOSER, 1998, p.191). 

 

Tendo em vista que psicologia ambiental estuda as inter-relações do indivíduo com o 

ambiente, também é importante que fique claro o conceito de ambiente nesse contexto.  

“Ambiente é um conceito multidimensional, compreendendo o meio físico concreto em que se 

vive, natural ou construído, o qual é indissociável das condições sociais, econômicas, políticas, 

culturais e psicológicas daquele contexto específico.” (CAMPOS-DE-CARVALHO; 

CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011, p.23).  

O ambiente exerce influência sobre o comportamento, e, ao mesmo tempo, o homem 

possui artifícios para modificá-lo. Ambientes bem projetados oferecem uma estrutura que 

possibilita seus usuários explorarem suas capacidades e desenvolverem competências 

(TRANCIK; EVANS, 1995). 

Essas reações comportamentais, são resultantes da percepção da realidade ambiental, e, 

nesse sentido, é também fundamental a compreensão sobre o processo de percepção. Segundo 

Okamoto (1995, p.10) “as percepções decorrentes das sensações vão além das simples reações 

aos estímulos externos, pois são acrescidas de outros estímulos internos, que intervém e 

conduzem o comportamento”. Antes que o processo de percepção da realidade resulte em uma 

ação, uma série de filtros (fisiológicos, sensoriais e culturais) e condicionantes (ideias, 

conceitos, símbolos, entre outros) limitam a percepção da realidade (OKAMOTO,1995). 

Outro fator que influencia na percepção é a legibilidade. Um ambiente é legível quando 

seus elementos podem ser facilmente reconhecidos em conjunto, formando um todo 

(TRANCIK; EVANS, 1995). Ambientes legíveis, contribuem a orientação do usuário no 

espaço, facilitando sua adaptação, fator importante para crianças e adolescentes em casas de 

acolhimento (SAVI, 2008). 
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A percepção do espaço também atua na apropriação do espaço. Segundo Cavalcante e 

Elias (2011, p.63) “Apropriação é um processo psicossocial central na interação do sujeito com 

seu entorno por meio do qual o ser humano se projeta no espaço e o transforma em um 

prolongamento de sua pessoa, criando um lugar seu”. Compreendendo processos simbólicos, 

cognitivos, afetivos e interativos que transformam o espaço em um lugar reconhecível e 

significativo para o sujeito (CAVALCANTE; ELIAS, 2011).  

 As autoras complementam ainda que a apropriação é um processo que se expressa no 

tempo. Inicialmente, a transformação objetiva tornar o espaço significativo ao sujeito. Em 

seguida, com a identificação do sujeito, busca-se sua preservação. “É importante ressaltar o 

movimento no sentido de conservar a significação adotada, pois esta confere identidade e torna-

se referência social e espacial. Nesse aspecto, a noção de apropriação se aproxima daquelas de 

apego ao lugar e identidade de lugar.” (CAVALCANTE; ELIAS, 2011, p.67). 

Savi (2008) aponta que são quatro os reguladores espaciais que influenciam na 

apropriação do espaço. O primeiro deles é o espaço pessoal, o qual resumidamente pode ser 

descrito como limites dinâmicos invisíveis que cerca o corpo humano, que impede intrusões e 

é afetado por diversos fatores como cultura, idade e sexo. O segundo, é a territorialidade, a qual 

pode ser definida como um ambiente que o indivíduo personaliza, possui e defende. O terceiro 

é a privacidade, mecanismo de controle que regula o isolamento ou distanciamento dos outros. 

Por fim, o quarto é a aglomeração, a qual se relaciona ao desgaste pela presença excessiva de 

pessoas (SAVI, 2008). 

Ao traduzir os conceitos até então apresentados para sua aplicação prática em projeto, 

pode-se destacar aqui, a título de exemplo, a questão da privacidade. Crianças com até sete anos 

possuem pouca necessidade de privacidade, no entanto, ao chegar à pré-adolescência esta passa 

a ser uma necessidade. Dessa forma, é interessante amenizar a falta de privacidade em quartos 

compartilhados, o que pode ser feito seguindo estratégias como a personalização espacial e a 

propriedade das camas e de espaços nos armários (SAVI, 2008). Observa-se, portanto, que a 

apropriação constitui em um dos processos fundamentais para a formação de lugares.  

Na área de estudos da psicologia ambiental “Lugar é o espaço com o qual se estabelece 

relação[...]. O Espaço coloca em destaque o aspecto físico do ambiente, enquanto lugar se refere 

aos sentidos que os usuários atribuem ao espaço físico”. (CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011, 

p.182). Dessa forma, o espaço é caracterizado por sua exterioridade, neutralidade. Já o lugar é 
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um espaço ao qual se atribui significado e valor pela vivência e sentimentos (CAVALCANTE; 

NÓBREGA, 2011). 

A noção de lugar é importante para noção do eu. “O lugar propicia e materializa, 

simultaneamente, uma noção de continuidade e de divisão temporal; sintetiza nosso passado, 

presente e futuro, pois ao mesmo tempo em que é memória, aglutina vivências a apresenta 

possibilidades.” (CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011, p.182). Além disso, “Possuir “o seu 

lugar” é uma necessidade inerente ao ser humano, quer esteja ligada à noção de abrigo e 

proteção, ou relacionada à sua posição dentro da sociedade. Possuir a imagem do “seu espaço 

habitado” serve para afirmar a identidade.” (SAVI, 2008, p.85). 

Dessa forma, tendo em vista a importância do conceito do lugar na vida do indivíduo, 

observa-se o valor de se ter um lugar digno para viver e ser acolhido, em especial para crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Portanto, o acolhimento exerce uma função 

ampla e significativa, pois torna-se uma experiência vinculada a um lugar, de fundamental 

importância enquanto espaço de acontecimentos, significação ou ressignificação de 

experiências vividas, existência e criação de identidade (OLIVEIRA, 2006). 

Já no que se refere à identidade, este é um conceito amplo e complexo. Para o presente 

trabalho o enfoque se dará no conceito de identidade de lugar, o qual é uma subestrutura da 

identidade pessoal, e pode ser definido como 

Estrutura psicológica que resulta do esforço dos indivíduos para regularem seu 

entorno [...]. A partir de práticas ambientais somos capazes de criar e sustentar um 

senso coerente de nós mesmos e revelar aos outros nosso eu. No centro desta estrutura 

psicológica está o sentimento de pertencimento ao lugar [...]. Em torno deste núcleo, 

as definições e cognições social, cultural e biológica de lugar são construídas e 

tornam-se parte da identidade de lugar de cada pessoa. (CAVALCANTE; MOURÃO, 

2011, p.211) 

Assim, o lugar onde se nasce e vive são importantes referências para a construção 

identitária do sujeito ao longo de sua vida. A identidade de lugar é construída a partir dos 

espaços de pertencimento e vivência, envolve tempo de exposição ao lugar e possibilidade de 

transformá-lo em busca de satisfação. Além disso, o cenário físico ideal para o sujeito muda 

conforme seu ciclo de vida e interesses. É válido ressaltar, também, a importância das 

lembranças na constituição do processo identitário. (CAVALCANTE; MOURÃO, 2011) 

 Em casas de acolhimento as crianças e adolescentes irão criar as suas identidades de 

lugar conforme procuram semelhanças entre o novo ambiente conhecido e tudo o que foi 
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experimentado anteriormente. Assim, um ambiente acolhedor que permita sua personalização 

e encoraje o indivíduo a se apropriar do mesmo, facilita o desenvolvimento da identidade de 

lugar (SAVI, 2008). Já no que se refere ao desenvolvimento, o tópico a seguir apresenta uma 

abordagem mais aprofundada sobre o assunto.  

 

2.4.1 Desenvolvimento e bem-estar  

 

No que se tange ao conceito de desenvolvimento humano, há muitas correntes teóricas 

adotadas para explicá-lo. Na abordagem adotada para o presente trabalho, desenvolvimento 

pode ser definido por “[...] um processo de continuidade e mudanças nos diferentes domínios 

do comportamento humano - motor, cognitivo/linguagem e psicossocial que ocorre ao longo 

do ciclo da vida” (MORAIS, 2013, p.22).  

Vários teóricos consideram que o desenvolvimento é produto de transações entre 

determinantes biológicos e ambientais. Pode-se citar como exemplo a teoria de Montessori, 

segundo a qual o mundo intelectual do indivíduo é construído por meio de impressões e 

experiências. Para esta construção é preciso prover a criança de um meio que lhe permita 

desenvolver as funções, permitindo que esse desenvolvimento se efetue por experiências 

próprias, de forma que os imperativos do processo de aprendizagem correspondam às 

sensibilidades e às tendências naturais de cada fase do desenvolvimento (ROHRS, 2010). 

Montessori considera que as crianças possuem uma “mente absorvente” e um modo de 

aprender inconsciente. Para favorecer seu desenvolvimento cuidados especiais devem ser 

tomados para que o ambiente ofereça interesse e atrativos para esta mente, que deve dele nutrir-

se para a própria construção. Em cada período do desenvolvimento psíquico o ambiente tem 

um papel importante, dando destaque ao período logo após ao nascimento (MONTESSORI, 

1949).  

Assim como a educadora, médica e pedagoga Maria Montessori, pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento consideram a organização do ambiente físico como indicador 

para desenvolvimento e bem-estar. No que se refere ao bem-estar, pode-se relacioná-lo ao 

conceito de qualidade de vida. “Numa visão polissêmica, a qualidade de vida é aproximada ao 

grau de satisfação encontrado na vida pessoal, social e ambiental. Pressupõe a capacidade de 

cada indivíduo de efetuar uma síntese positiva dos elementos envolvidos na sua vida” (SAVI, 

2008, p.65).  
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Como aspectos de negação da qualidade de vida pode-se citar o abandono, a negligencia 

e os maus-tratos que fazem parte da história de vida de muitos dos que vivem em casas de 

acolhimento. Dessa forma, é fundamental que sejam oferecidas as crianças e adolescentes 

oportunidades para desenvolver o máximo de suas potencialidades como viver, amar, brincar e 

ser feliz (SAVI, 2008). 

Para concluir vislumbrou-se, através de abordagens trazidas pela Psicologia ambiental, 

como se dá a inter-relação entre pessoas e ambientes e como esta pode embasar estratégias 

capazes de ajudar na tomada de decisões e planejamento do projeto da casa de acolhimento, 

compreendendo como determinadas especificidades ambientais influenciam na conduta, no 

desenvolvimento e nas necessidades dos usuários. 

 No capítulo a seguir, de forma a descrever melhor particularidades espaciais 

indispensáveis em uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, serão apresentadas diretrizes projetuais que objetivam amparar as 

necessidades psicossociais dos que ali habitam, norteando a concepção do programa 

arquitetônico do projeto a ser proposto no presente trabalho, tomando como base os conceitos 

até agora aqui apresentados.  

 

2.5 Diretrizes projetuais: para além das normativas governamentais   

 

O projeto além de contemplar as normas e as diretrizes básicas propostas pela legislação 

deve buscar estratégias que apliquem os conceitos estudados na psicologia ambiental na 

arquitetura, de modo a contribuir beneficamente para diminuir os impactos da 

institucionalização para o desenvolvimento e para a qualidade de vida, criando em uma 

experiência positiva na vida dos acolhidos. 

2.5.1 Orientações gerais  

 

Como observou-se na fundamentação teórica a forma em que o ambiente é construído 

pode contribuir ou servir como obstáculo em sua apropriação (ALMEIDA; AZEVEDO, 2017). 

Criar ambientes acolhedores que propiciem um sentimento de pertencimento é essencial para 

que os moradores identifiquem a casa de acolhimento como um lar.  
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Uma das estratégias utilizadas para criar ambientes mais acolhedores e estimular o 

sentimento de pertencimento é a disponibilidade da criança ou jovem possuir objetos pessoais, 

como por exemplo, através da exposição de seus desenhos e fotografias em prateleiras, 

cômodas, estantes e varais, tanto na área social quando na área íntima da casa (SAVI, 2008).  

Figura 3 - Sala de Estar, destaque para grande sofá com cores vibrantes e exposição de desenhos feitos pelos 

moradores. 

                                                                     

Fonte: Fotos de Flavia Palazzo, Arquitetura de Joy Garrido, s/d. Disponível em: @palazzofotoarquitetura 

Ademais, é importante acrescentar que ambientes devem promover a competência e 

autonomia para que os acolhidos possam realizar atividades sem o auxílio constante do adulto, 

de forma a oportunizar tanto momentos de contato social, quanto de privacidade (CAMPOS-

DE-CARVALHO; SOUZA, 2008). 

Figura 4 – Assento de elevação para crianças. 

 

Fonte: Minidini. S/d. Disponível em:  https://minidini.com.br/produto/grandini-assento-de-elevacao-

para-criancas-e-cadeirao-para-bebes/ 
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Figura 5 - Exemplo de estratégia utilizada para criar pequenas ambiências que proporcionem privacidade. 

  

Fonte: Foto Pinjacolada, 2014. Disponível em: http://www.pinjacolada.com/2014/01/little-house-found-

home.html 

Para finalizar a abordagem das diretrizes gerais e tratando-se de recomendações mais 

específicas para a faixa etária infantil, é imprescindível destacar o papel do lúdico nos 

ambientes da casa de acolhimento. Dallabona e Mendes (2017) compreendem em seu estudo 

que o lúdico contribui para a formação de cidadãos autônomos e capazes de resolver problemas, 

sendo significativo para a criança poder conhecer, compreender e construir seus conhecimentos. 

Dessa forma, defendem que quanto mais espaços lúdicos, mais alegre, espontânea, 

criativa, autônoma e afetiva a criança será. As autoras ainda afirmam que o brincar é genético 

e fundamental para o desenvolvimento psicossocial equilibrado do ser humano. “Por intermédio 

da relação com o brinquedo, a criança desenvolve a afetividade, a criatividade, a capacidade de 

raciocínio, a estruturação de situações, o entendimento do mundo.” (DALLABONA; 

MENDES, 2017, p.108). 

Crianças possuem potencial para construir suas brincadeiras, através de sua imaginação 

e criatividade. Dessa forma, “um monte de areia, pode se transformar em um castelo ou em um 

vulcão; galhos secos podem ser embarcações, florestas ou bonecos. Podem se tornar incontáveis 

brinquedos e brincadeiras, nos quais a criança constrói e descontrói histórias e experimenta.” 

(CARDOSO, p.17, 2017). Destacando assim, a importância da existência de espaços lúdicos 

que favoreçam o brincar, e consequentemente, o desenvolvimento das crianças que ali vivem. 

Cada uma das diversas formas de brincar necessita de ambientes instigantes às crianças, 

seja através do brincar livre ou através do brincar dirigido, devendo o espaço ser dinâmico, 

vivo, ‘brincável’, explorável, transformável e acessível para todos (DIAS; SOARES, 2015). 
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Mazzilli (2007) apresenta em seu trabalho a legibilidade e complexidade como orientações 

fundamentais para o pensamento dos espaços lúdicos. 

A complexidade, por sua vez, é necessária para que se renove a informação, para que 

se mantenha vivo o interesse, a curiosidade. A complexidade envolve mistério e 

surpresa; simbolismo; multiplicidade de significados; meio ambiente rico, visível de 

vários pontos de vista; variedade de elementos: texturas, formas, pesos; 

polisensorialidade; contraste com relação ao fundo; novidade; incongruência; 

variedade temporal. Por outro lado, a legibilidade é caracterizada por: continuidade; 

numerosas partes distintas, mas identificáveis; boa orientação; facilidade de 

deslocamento; singularidade; simplicidade de forma; continuidade; predominância; 

clareza de ligação; diferenciação direcional; alcance visual; consciência do 

movimento; séries temporais; nomes e significados (MAZZILLI, 2007, p.2). 

Figura 6 - Ludicidade presente no espaço para Brincadeiras. 

 

Fonte: SJB, 2020. Disponível em: https://www.sjb.com.au/projects/guardian-childcare-centre-martin-place- 

Para finalizar as diretrizes gerais, uma questão importante a ser planejada é a prevenção 

de acidentes. Com relação aos pontos elétricos deve ser feita a colocação de protetores plásticos. 

Já os fios de aparelhos eletrônicos precisam ser embutidos ou camuflados. No que se refere ao 

mobiliário este deve possuir material atóxico e cantos arredondados. Móveis que podem 

tombar, devem ser fixados no chão e nas paredes, de modo a se evitar acidentes. Além disso, é 

importante enfatizar a importância de todas as gavetas e portas possuírem mecanismos de trava 

de segurança. Com relação as aberturas, estas também devem ser providas de dispositivos que 

evitem o trancamento (SAVI, 2008). 
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2.5.2 Área Social  

 

Diferentes maneiras de organizar o espaço oferecem suporte para diversas formas de 

organização social. Savi (2008, p.139) concluiu “através das observações sistemáticas, que: 

quanto mais aberta e indefinida a estruturação do espaço, menores são as interações entre os 

abrigados.” Dessa forma, o setor social deve ter organização espacial bem definida. Essa 

definição pode ocorrer com os acabamentos, objetos e mobiliários, possibilitando que o setor 

social seja integrado, no entanto, permanecendo com atividades facilmente reconhecíveis. É 

importante apontar ainda que a apropriação ambiental requer complexidade no ambiente. 

(SAVI, 2008). 

Figura 7 - Espaço para Brincar, em destaque tapetes coloridos delimitando o ambiente e a presença de elementos 

lúdicos. 

  

Fonte: Foto Mooui, 2019. Disponível em: https://blog.mooui.com.br/lancamento-playmats-mooui/ 

No que se refere a crianças menores e bebês é importante observar que quanto menor a 

criança maior sua sensibilidade para organização do espaço a sua volta. Também é importante 

que o ambiente físico, além de favorecer o desenvolvimento, preze pela segurança nos espaços, 

sendo eles adequados aos cuidados e que favoreçam a convivência e o brincar (SÁ; JURDI; 

PANCIERA, 2017). Os “bebes e crianças pequenas respondem mais prontamente a referenciais 

físicos dos ambientes – texturas, cores, vibrações, formas, barreiras, sons, vozes, presença de 

marcos físicos, etc.” (CAMPOS-DE-CARVALHO, 2011, p.77).  

Dessa forma, é importante planejar o espaço físico para dar suporte às suas necessidades 

desenvolvimentais e as suas atividades, observando a forma e volume da sala, chão, teto, 

paredes e superfícies horizontais e verticais. Nos ambientes onde a criança passa a maior parte 
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do dia, é importante preparar áreas específicas com elementos como espelhos, pêndulos, bolas, 

encaixes, barras, chocalhos e móbiles interativos. (SALOMÃO, 2019). 

Figura 8 – Móbile interativo. Elemento utilizado como ponto de interesse para o bebê. 

   

Fonte: Foto Casey - Little Lifelong Learners, 2017. Disponível em: 

https://www.littlelifelonglearners.com/2017/01/sensory-play-ideas-for-babies.html/ 

Já com relação a sala de estudos, esta não deve estar totalmente integrada aos outros 

ambientes sociais da casa. Deve possuir de mobília confortável, tanto infantil como adulta, e 

diversos tipos de assento, tais como cadeiras, pufes, poltronas e sofás (SAVI, 2008). Além 

disso, recomenda-se que ambiente possua condições de iluminação e acústica da adequadas.  

Figura 9 - Sala de estudos. Destaque para presença de computadores, mobiliário e iluminação. 

  

Fonte: Leandro Ramos, 2016. Disponível em: http://www.peninsulalazer.com.br/portfolio/sala-de-estudos/ 
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Figura 10 – Sala de estudo com a presença de mobiliário infantil, destaque para cantos arredondados. 

  

 Fonte: Foto Lesley Unruh. Projeto Escola Primária Maple Street / BFDO Architects + 4Mativ Design Studio, 

2020. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/931365/escola-primaria-maple-street-bfdo-architects-

plus-4mativ-design-studio 

Com relação a cozinha e a área de serviço, segundo as orientações técnicas os moradores 

devem ter a oportunidade de participar do desenvolvimento de atividades como a organização 

dos espaços de moradia, limpeza e programação das atividades, por exemplo (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, é importante que a cozinha e a área de serviço sejam parecidas com a de uma 

residência unifamiliar nos mobiliários e equipamentos. Deve-se evitar a adaptação do setor de 

serviço para uma escala industrial e, assim, proporcionar a possibilidade das crianças e dos 

adolescentes participarem e se interessarem pela rotina na cozinha, de forma a promover a 

sociabilidade e experiencias de aprendizado neste ambiente (SAVI, 2008). 

Figura 11– Cozinha. Destaque para o layout e design do espaço que possibilita a participação das crianças e 

adolescentes na cozinha. 

 

Fonte: Foto Jeroen Musch, Projeto NEXT Architects, 2012. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/01-

84338/hestia-slash-next-architects 

 

https://br.pinterest.com/pin/798966790119303193/?nic_v2=1a5LGzGrn
https://www.archdaily.com.br/br/photographer/jeroen-musch?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Figura 12- Mobiliário que possibilita a interação da criança com elementos da cozinha de forma segura. 

 

Fonte: Trotta, MICUNA, s/d. Disponível em: http://www.micuna.com/es/coleccion-micussori/1154-trotta-

8431830187425.html 

 

2.5.3 Área Externa 

 

Na área externa recomenda-se a utilização de pisos de fácil manutenção, antiderrapantes 

e antirreflexo, sendo recomendável que estes possuam cores diferentes quando próximos a 

planos verticais, como muros. Outro ponto a ser observado são as variações de vegetação e 

escala física, que devem ser pensadas de forma a contribuir com um enredo estimulante para o 

desenvolvimento psicológico e cognitivo (SAVI, 2008). Ademais, é importante que nas áreas 

externas existam possibilidades tanto para o lazer ativo quanto para o lazer passivo.  

Figura 13 – Crianças brincando. Área externa proporcionando diversidade de brincadeiras. 

 

Fonte: EARTHWRIGTS, 2020. Disponível em: https://earthwrights.co.uk/ew-projects/aveton-gifford/ 
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Figura 14 - Rede de descanso. 

 

Fonte: Mello, 2019. Disponível em: https://www.historiasdecasa.com.br/2019/10/01/por-uma-vida-mais-

sustentavel-casa-de-praia-2/ 

Outra estratégia importante, que pode ser utilizada como uma forma de educação 

participativa é a horta. Por ser um espaço de produção de cuidado compreendido a partir da 

participação ativa dos sujeitos, a presença da horta contribui para um maior cuidado em relação 

a alimentação e, além disso, promove novas formas de sociabilidade (COELHO; BÓGUS, 

2016). 

Em relação as atividades mais específicas para crianças, é importante retomar a 

importância do brincar, já abordada na fundamentação teórica, considerando que no espaço de 

acolhimento, a brincadeira exerce grandes benefícios pois facilita a superação do sentimento de 

tristeza. Além disso, auxilia a prevenção contra os comportamentos antissociais, como por 

exemplo, a agressão (COSTA; CAVALCANTE, 2012).  

Sager et al (2003) aponta em sua pesquisa que o ambiente físico e os tipos de brinquedos 

disponíveis influenciam as interações das crianças. Observou que em aparatos, como a casa de 

brincar, houve significativo aumento nas interações e no nível do brincar cooperativo em 

crianças. Além disso, também disserta sobre a importância de promover a diversidade de 

espaços e oportunidades para diferentes tipos de brincadeiras, exemplificando com o uso de 

diversos materiais tais como bolas, cordas e sucata, e vários tipos de solo como areia, grama e 

ladrilhos (SAGER et al, 2003). 
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Figura 15 - Quintal. Destaque para a criação de brinquedos utilizando produtos recicláveis e a presença de 

diversos elementos dando diversidade ao ambiente como a areia, madeira e tecidos. 

  

Fonte: Foto Alessandro Guimarães, 2015. Disponível em: https://www.historiasdecasa.com.br/2015/12/17/por-

ai-mamusca-decoracao/ 

 

2.5.4 Área Íntima  

 

O quarto é o ambiente do abrigo em que a coletividade é menos expressiva. No decorrer 

do trabalho, observou-se que privacidade é tão importante quanto a coletividade. Possuir um 

espaço conhecido com a possibilidade de se concentrar, é uma necessidade do indivíduo tanto 

quanto momentos em grupo. “Se você não tem um lugar que possa chamar seu, você não sabe 

onde está!” (HERTZBERGER,1999, p.28). 

Dessa forma, cada acolhido deve dispor de leito individual, local para guardar roupas e 

objetos pessoais. Também é importante que haja elementos como penteadeira, prateleira, 

cômoda ou mesa de cabeceira individual ao lado dos leitos, com o objetivo de permitir a 

apropriação e personalização com objetos pessoais. Além disso, faz-se interessante a presença 

de uma mesa estudos no quarto, para possibilitar o exercício de alguma atividade. Ademais, 

sugere-se que se evite a padronização através de estratégias como cores, acabamentos e 

decoração variadas, por exemplo (SAVI, 2008). 
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Figura 16 – Quarto infantil. Destaque para nichos presentes no quarto permitindo a personalização do ambiente 

 

Fonte: FADS, s/d. Disponível em: https://www.fads.co.uk/product/flexa-play-single-bed/ 

Para o quarto das crianças é interessante que se favoreça sua autonomia, dessa forma, o 

que ela pode ter acesso deve ficar ao nível de suas mãos e seus olhos. É indicado ainda o uso 

cores neutras nas paredes, mobília clara, iluminação em tons quentes, poucos brinquedos, cesto 

com livros, cama e guarda-roupas baixos e, por fim, um espelho com barras na parede 

(SALOMÃO, 2019). 

Figura 17 – Quarto Infantil. Destaque para a presença de espelho, barra de apoio, mobiliário na escala adequada 

e cores neutras. 

 

Fonte: Revista artesanato, s/d. Disponível em: https://www.revistaartesanato.com.br/artesanato-para-

bebe/  

Para os banheiros a recomendação é que devem ser divididos por sexo e 

compartimentados, com o vaso sanitário separado da pia. Como este é um local onde a 

privacidade é desejada, devem ser instaladas portas curtas nas cabines sanitárias que permitem 

ao adulto o monitoramento das atividades (SAVI, 2008).  
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Outro ponto importante é promover a acessibilidade necessária com os devidos cuidados 

referentes à dimensão infantil e adulta. Estimulando, desse modo, a independência dos 

abrigados e reduzindo a carga sobre os funcionários bem como o risco de acidentes (SAVI, 

2008). Essa acessibilidade pode ser promovida com a simples adição de um banquinho, por 

exemplo. No entanto, deve-se atentar para que este seja robusto, seguro e possua as dimensões 

adequadas para o banheiro (SELDIN, 2017). 

Figura 18 – Banheiro. Adaptação no mobiliário para favorecer a autonomia da criança na utilização da pia. 

 

Fonte: Foto e Projeto Arquiteta Patricia Pomerantzeff, Doma Arquitetura, s/d. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/BeFfQlVDBh9/ 

A partir das orientações aqui apresentadas conclui-se o capítulo 2: Estudo do habitar das 

crianças e adolescentes institucionalizados. A seguir, no capítulo 3, será feita a abordagem sobre 

o estudo de obras análogas, com o objetivo de observar como e se essas diretrizes, normas, e 

teorias estudadas durante a fundamentação teórica vêm sendo colocadas em prática.  
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3. ESTUDO DE OBRAS ANÁLOGAS   

O estudo de obras análogas é importante para compreensão de como têm sido realizados 

os projetos das casas de acolhimento, de forma a observar se estão e como estão sendo aplicadas 

de forma prática segundo as teorias, as diretrizes e as normas que foram abordadas na 

fundamentação teórica.  

É valido enfatizar que em busca de obras análogas no Brasil através de publicações, 

revistas houve dificuldade em encontrar projetos arquitetônicos coerentes com as diretrizes 

propostas. Levanta-se aqui a hipótese de que isso se deu porque no país há predominância do 

aluguel e adaptação e reforma de casas para instalação dessas instituições, fato que foi 

observado através da análise de trabalhos como o de Gambarelli (2018). Segundo a autora, essas 

adaptações muitas vezes não são feitas da forma ideal.  

3.1 Casa de Acolhimento para Menores – CEBRA 

 

A casa de Acolhimento para Menores projetada pelo escritório de arquitetura CEBRA, 

localiza-se em Kerteminde, cidade rural na ilha dinamarquesa de Funen. O “Lar das Crianças 

do Futuro” é considerado um projeto pioneiro de um novo tipo de centro de atendimento 24 

horas para crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto tem como ponto de partida as 

formas básicas familiares da casa dinamarquesa tradicional: a casa clássica com telhado de duas 

águas e sótão. Dessa forma, esses elementos criam um exterior reconhecível e integram o 

edifício com seu entorno (CEBRAARCHITECTURE, s.d., online). 

Figura 19 - Casa de Acolhimento para Menores, projeto escritório Dinamarquês CEBRA 

 

 Fonte: Foto Mikkel Frost, 2014. Disponível em: https://www.dezeen.com/2014/11/21/childrens-home-of-the-

future-cebra-denmark-fragmented-gables-extruded-windows/ 
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A partir do conceito “Nossa Casa” o escritório combina em seu projeto o ambiente 

seguro da moradia com novas ideias pedagógicas e concepções sobre o que é um lar e quais 

necessidades ele deve atender. O objetivo foi estabelecer um centro capaz de promover as 

relações sociais e um sentido de comunidade, através de um lar que afaste da casa de 

acolhimento a imagem de instituição (ARCHITIZER, s.d, online). 

Apesar de ter como ponto de partida as formas básicas familiares da casa dinamarquesa 

tradicional, elas foram utilizadas de uma forma nova e lúdica marcando a casa como um lugar 

fora do comum. A geometria é modificada pelo uso de diferentes perfis de sótão que crescem 

dentro e fora do volume do edifício e agregam flexibilidade funcional aos espaços. Neles, os 

residentes têm a oportunidade de participar na concepção da decoração e o uso pode variar de 

acordo com as necessidades. Além disso, possuem diversos tamanhos e orientações que 

possibilitam a realização de atividades plurais tais como leitura, espaços para filmes, sala para 

fazer as tarefas, áreas de pintura e artesanato, entre outros (ARCHDAILY, 2015, online). 

Figura 20 – Fachada. Destaque para adoção de novo partido geométrico pelos diferentes perfis de sótão. 

 

Fonte: Foto Mikkel Frost. Disponível em:   

Fonte: Foto Mikkel Frost, 2014. Disponível em: https://www.dezeen.com/2014/11/21/childrens-home-of-the-

future-cebra-denmark-fragmented-gables-extruded-windows/ 

A habitação conta com uma área de 1.500m² e organiza-se em quatro residências 

conectadas e articuladas a uma unidade central. Desse modo, a escala da construção se reduz a 

partir da criação de diferentes unidades para os diversos grupos de residentes, assegurando 

distâncias curtas entre elas. Assim, cada grupo dentro de determinada faixa-etária possui um 

espaço próprio destinado a um uso flexível. As unidades das crianças menores retraem-se em 

relação a rua e são orientadas para o jardim com acesso direto a área de jogos. Já a unidade dos 

adolescentes é mais extrovertida e orientada para a rua (ARCHDAILY, 2015, online). 
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Tal composição espacial favorece a escolha entre um ambiente mais íntimo e privativo 

ou um ambiente coletivo e interativo (SILVA,2016). A conformação descrita pode ser melhor 

observada pelas Figuras 33 e 34 a seguir que representam, respectivamente, as plantas do 

pavimento térreo e primeiro pavimento. 

Figura 21 - Planta do pavimento térreo (piso 0) e primeiro pavimento (piso 

 

  

Fonte: SILVA, 2016 
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3.2 Escola Hayarden - Sarit Shani Hay, Chen Steinberg Navon e Ayelet Fisher   

 

A escola Hayarden está localizada em Israel. É um projeto desenvolvido para crianças 

de 5 a 16 anos de idade que vivem predominantemente no Bairro Hatikva de Tel Aviv, bairro 

de classe trabalhadora onde houve aumento do número de refugiados africanos em busca de 

asilo. Muitos dos filhos de refugiados estudam em Hayarden, dessa forma, a escola acaba por 

se tornar um segundo lar para essas crianças e jovens que em sua maioria não possuem 

segurança em sua própria casa e se encontram em situação de vulnerabilidade (COGLEY, 

2019). 

Figura 22 - Corredor da Escola Hayarden. Destaque para cores vibrantes, parede de giz e pequenas 

arquibancadas 

 

Fonte: Foto de Itay Benit, 2019. Disponível em https://www.dezeen.com/2019/02/11/hayarden-school-for-

children-of-refugees-tel-aviv/ 

O designer local Sarit Shani Hay e os arquitetos Chen Steinberg Navon e Ayelet Fisher 

tiveram como desafio a reformulação da escola de dois andares como parte de um projeto para 

a comunidade a partir de um orçamento limitado. O objetivo da equipe foi transformar a escola 

em um lar e um espaço seguro que encorajasse o aprendizado através de um ambiente lúdico e 

estimulante aos sentidos. O edifício onde realizou-se o projeto de reforma foi originalmente 

construído na década de 1960 e passou por anos de negligência devido à falta de recursos 

(DRUMOND, 2020). 

No projeto, uma das estratégias foi criar volumes geométricos de carvalho para abrigar 

mesas, armários e bancos estofados em um dos corredores. O que proporcionou recantos 

aconchegantes para estudar, ler e brincar em grupos ou em particular (COGLEY, 2019). 

http://benitstudio.com/
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Figura 23 - Volumes com formas geométricas criando um espaço lúdico e aconchegante. 

                                                                                   
Fonte: Foto de Itay Benit, 2019. Disponível em https://www.dezeen.com/2019/02/11/hayarden-school-for-

children-of-refugees-tel-aviv/ 

Além disso, o espaço conta com uma parede de giz para que as crianças se sintam à 

vontade para expressar sua criatividade, além de pequenas arquibancadas para acomodar os 

estudantes.  Como pontos marcantes, também vale destacar o uso de tintas com cores vibrantes 

no amarelo, laranja, fuschia e azul turquesa utilizadas para dar vida aos ambientes. A presença 

de cores vibrantes também pode ser observada no mobiliário, os quais aliados a murais que 

exibem os desenhos das crianças, contribuem para a criação de espaços lúdicos e estimulantes. 

Figura 24 – Ambiente de estudo. Destaque para cores vibrantes presentes na arquitetura e no mobiliário, e ao 

mural de desenhos dos alunos, elementos que trazem personalidade ao ambiente. 

 

Fonte: Foto de Itay Benit, 2019. Disponível em: https://www.dezeen.com/2019/02/11/hayarden-school-for-

children-of-refugees-tel-aviv/ 

 

http://benitstudio.com/
http://benitstudio.com/
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3.3 Projeto Decor Social  

A Decor Social é uma associação sem fins lucrativos que objetiva reformar e decorar 

casas de acolhimento para crianças e adolescentes, através de parcerias com empresas e 

profissionais da área da arquitetura, decoração e paisagismo. No projeto, buscam transformar 

os espaços buscando promover o bem estar e elevar a autoestima dos que ali vivem. 

(DECORSOCIAL, online).  

O projeto já transformou várias casas de acolhimento, dessa forma, pode-se observar a 

seguir o comparativo do antes e depois de ambientes como sala de jantar, brinquedoteca, quarto 

banheiro PNE e de uma sala de estar, de forma a ilustrar através a maneira com que o espaço 

pode se transformar de intervenções simples como a pintura, por exemplo, que aliada ao 

mobiliário adequado a escala dos usuários, torna o ambiente acolhedor e estimulante.  

Figuras 25 e 26 respectivamente: antes e depois da sala de jantar do Lar Batista em Campo Limpo. 

   

Fonte: Foto Thais Melo, s.d. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CIt3JzDlrq_/ 

Figuras 27 e 28 respectivamente: antes e depois do ambiente para brincar do Lar Vinicius 

   

Fonte: Foto Ines Antich, s.d. Disponível em:https://www.instagram.com/p/CE2waefFLni/ 
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Figuras 29 e 30 respectivamente: antes e depois do quarto para crianças no Lar Vinicius 

   

Fonte: Foto Ines Antich, s.d. Disponível em:   https://www.instagram.com/p/CFYFbgeFZPh/ 

Figuras 31 e 32 respectivamente: antes e depois do banheiro PNE da casa de acolhimento Estrela do 

Bom Jesus 

     

Fonte: Foto Ines Antich, s.d. Disponível em:   https://www.instagram.com/p/B2kqrK6Fbo1/ 

Figuras 33 e 34 respectivamente: antes e depois da sala de estar no Lar Batista em Campo Limpo 

   

Fonte: Foto Ines Antich, s.d. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CKANg2yFGg3/ 

https://www.instagram.com/p/B2kqrK6Fbo1/
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4. LEVANTAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS   

 Este capítulo apresenta o panorama do acolhimento infantojuvenil na cidade de 

Mariana. Além disso, serão explanados os fatores analisados na escolha do lote, tais como as 

condicionantes físicas e jurídicas da área escolhida. 

4.1 O panorama do acolhimento infantojuvenil na cidade de Mariana - MG.  

 

Tendo em vista que a concepção do projeto deve ser antecedida de processos 

participativos que envolvam os saberes e as experiências daqueles que vivenciam os espaços, 

este panorama tem como objetivo abordar as demandas existentes relativas ao modo de habitar 

dos que vivem sob medida de acolhimento no município de Mariana- MG. As informações aqui 

descritas foram obtidas através de conversa realizada por meio de plataforma digital com dois 

assistentes sociais responsáveis pelas casas de acolhimento na cidade.  

O programa é de natureza municipal e atende apenas a demanda da cidade. Além das 

unidades de acolhimento institucional o suporte também é realizado por uma família 

acolhedora. No que tange ao número de acolhidos este é um dado muito instável e pode variar 

todos os dias.  

As unidades são separadas, existindo uma casa para crianças de ambos os sexos e 

adolescentes meninas e outra casa para adolescentes meninos.  Segundo o assistente social a 

separação ocorreu em decorrência do que o ambiente físico de casa comporta. No entanto, as 

orientações técnicas (BRASIL, 2009) regulamentam que devem ser evitadas especializações e 

atendimentos exclusivos. Ainda segundo este documento “Crianças e adolescentes com 

vínculos de parentesco (irmãos, primos, etc.), não devem ser separados ao serem encaminhados 

para serviço de acolhimento, salvo se isso for contrário a seu desejo ou interesses” 

(BRASIL,2009, p.51).   

Cada unidade de acolhimento possui capacidade de atendimento para 10 pessoas em 

cada. No que se refere a equipe técnica responsável pelas casas, atualmente ela é composta por: 

8 cuidadoras, que trabalham em uma jornada de 12/36; 1 coordenadora interna, que trabalha 

em horário administrativo e 1 funcionário responsável pelos serviços gerais.  

Em relação aos imóveis que dão suporte as instituições de acolhimento, estes são 

alugados e instituição realiza adaptações de acordo com suas necessidades e com que o 

proprietário do imóvel permite. Dessa forma, as casas não possuem espaços projetados 
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pensados para atender as necessidades psicossociais que o momento do acolhimento implica. 

Segundo o assistente social, é interessante para a rotina da casa quando conseguem implantar 

uma brinquedoteca, por exemplo. A residência também não atende em sua totalidade as 

necessidades físicas, já que não há acessibilidade ou local para estudos, conforme recomendado 

pelas orientações técnicas (BRASIL, 2009). De maneira geral, as casas possuem: quartos, 

banheiros, escritório, cozinha, copa, sala, área de serviço, despensa e área externa com horta.  

4.2 O lote: condicionantes, características e legislação. 

 

Conforme as orientações técnicas (BRASIL, 2009) já apresentadas na fundamentação 

teórica, os serviços de acolhimento devem se localizar em áreas residenciais, sem distanciar-se 

de forma excessiva, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, do contexto de origem das 

crianças e adolescentes abrigadas. Portanto, para a escolha do lote a primeira etapa realizada 

foi um levantamento de dados, através de informações disponibilizadas pelo setor de 

Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Mariana, sobre lotes pertencentes ao 

município localizados em áreas residenciais. Obtidos esses dados, para a escolha do terreno 

foram observadas condicionantes e características como: área disponível no terreno, sistema 

viário, infraestrutura urbana existente, disponibilidade de equipamentos e serviços nas 

proximidades, características topográficas, padrão construtivo das edificações no entorno e 

parâmetros da legislação urbanística. 

O terreno escolhido possui 997m² e localiza-se próximo ao centro da cidade, no bairro 

São José, na esquina da rua Cônego Amando e a rua Dom João V. A rua Dom João V pode ser 

classificada como via local. Já pela rua Cônego Amando faz-se o acesso do terreno ao centro 

da cidade e também à BR356, localizada à 290m do local conforme estimado em rota pelo 

Google Maps. A partir das imagens a seguir, pode-se observar que o terreno apresenta 

declividade pouco acentuada, vegetação rasteira e fácil acesso à infraestrutura e vias urbanas. 
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Figura 35 – Imagem aérea com lote escolhido em destaque 

  

Fonte:  Elaborado pela Autora, 2020. Base Cartográfica Topovision, disponibilizada pela Prefeitura de Mariana. 

Figura 36 – Vista do Terreno pelo portão da rua Cônego Amando    

 

Fonte:  Caroline Nery, 2020.  

Figura 37 - Vista do Terreno pelo portão da rua Cônego Amando    

 

Fonte:  Caroline Nery, 2020. 
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Figura 38 - Vista do Terreno pela grade na rua Dom João V  

 

Fonte:  Caroline Nery, 2020.  

Figura 39 - Vista frontal do lote, que se encontra murado, rua Cônego Amando 

 

Fonte:  Caroline Nery, 2020. 

 

No que se refere à infraestrutura, observa-se que o bairro possui vias pavimentadas, 

energia elétrica, coleta de lixo e rota disponibilizando transporte público. Além disso, é válido 

enfatizar que a proximidade com o centro da cidade favorece o acesso a pé.  

Em análise das edificações presentes no entorno do lote observa-se que sua maioria 

possui padrão construtivo médio, além disso, por estarem localizadas próximas ao centro 

tombado, parte delas segue o padrão construtivo de edificações históricas. O padrão das casas 

foi observado em visita ao local e com base em informações disponibilizadas pela prefeitura, o 

qual foi definido por meio do georreferenciamento para formulação da nova planta genérica de 

valores do município.  
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Figura 40 - Padrão das casas do entorno, rua Dom João V 

 

Fonte:  Caroline Nery, 2020.  

Figura 41 - Edificações presentes em frente ao lote, rua Cônego Amando 

 

Fonte:  Caroline Nery, 2020.  

Figura 42 - Padrão de edificações vizinhas ao lote, rua Cônego Amando 

 

Fonte:  Caroline Nery, 2020.  

 



52 

 

 

 

Com relação ao gabarito, as casas possuem no geral um ou dois pavimentos, o que 

contribui para que não haja o bloqueio da incidência solar ou dos ventos dominantes no terreno.  

Figura 43 - Condicionantes físicas e gabarito das edificações no entorno imediato ao lote  

 

Fonte:  Elaborado pela Autora, 2020. Base Cartográfica Topovision, disponibilizado pela Prefeitura de Mariana. 

 

Já com relação a proximidade de equipamentos e serviços, apesar de estar localizado 

em um bairro residencial há no entorno imediato do terreno a presença de edifícios de uso misto 

e de pequenos comércios e serviços como mercearias, salões, restaurantes e papelarias. Além 

disso, o lote é vizinho da Associação Musical São Vicente de Paulo, sociedade civil sem fins 

lucrativos, que leva à população atividades ligadas a cultura, arte e entretenimento como aulas 

de música, clubes de cinema e literatura. Ainda fazendo divisa com o lote existem três quadras 

nas quais acontecem diversas atividades esportivas desenvolvidas pela Secretaria de Esportes 

do município. A proximidade com estes equipamentos constitui em um ponto facilitador a 

apropriação do espaço público, o que é favorável a preservação e fortalecimento da convivência 

comunitária conforme recomendado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990).  

A partir de simulações feitas pelo Google Maps e visita ao local é possível vislumbrar a 

proximidade do lote a equipamentos públicos de saúde e educação, bem como verificar a 

existência de áreas de lazer nas proximidades. A partir dessas simulações, foi elaborada a 

Tabela 4 localizada no Apêndice B do presente trabalho, contendo a relação de alguns dos 

equipamentos existentes, distâncias e endereços para um raio de até 2km de distância do terreno 

em estudo. Feito o estudo sobre as características, condicionantes e legislação relacionados a 

região e ao lote escolhido, o próximo capítulo consiste no memorial descritivo do projeto, no 

qual fica descrito o caminho para tomada das decisões e estratégias utilizadas.  
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5. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

Este capítulo apresenta o memorial descritivo referente a proposta de projeto realizada 

para uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes no município de Mariana, 

contemplando a faixa etária dos 0 aos 18 anos, na modalidade de abrigo institucional. A 

concepção do projeto buscou respeitar as recomendações advindas das políticas públicas, 

órgãos e diretrizes governamentais atuantes no acolhimento de crianças e adolescentes e, para 

além disso, propor arranjos levando em consideração as necessidades físicas e psicossociais dos 

seus acolhidos, conforme abordada a importância e seguindo as diretrizes descritas no capítulo 

2: Estudo do Habitar das Crianças e Adolescentes Institucionalizados. Os desenhos técnicos 

tais como plantas, cortes e fachadas, por exemplo, referentes a proposta estão localizados nos 

apêndices do presente trabalho.  

Figura 44 – Perspectiva Fachada Frontal, rua Cônego Amando  

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 

5.1 Implantação   

 

Conforme as orientações técnicas (BRASIL, 2009) o abrigo pode acolher um número 

máximo de 20 pessoas. Ainda conforme essas diretrizes tem-se como equipe profissional 

mínima indicada 7 pessoas. Na implantação, foram propostas as adequações necessárias de 

acordo com o levantamento disponibilizado pela prefeitura para planificar o terreno. No 

entanto, importante observar também através da Figura 36, Figura 37 e Figura 38 que 

atualmente o terreno já foi modificado para atingir essa conformação, já que anteriormente 

havia uma construção no local que foi demolida. A escolha por manter a configuração plana, 

se deu para possibilitar que a casa fosse completamente acessível conforme as normas, 

evitando-se o a necessidade de muitas rampas e plataformas, o que gera economias ao projeto 
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e, além disso, segurança e facilidade ao dia a dia das cuidadoras, tendo em vista o número de 

crianças que pode residir no local.  

O programa foi pensado em 4 setores interconectados entre si, mas que ao mesmo tempo 

terão certo grau de independência e privacidade em relação aos outros, fatores importantes 

devido às diferentes necessidades em cada faixa etária. Dessa forma, a casa possui um desenho 

que conforma um L no terreno e abraça as áreas externas, possibilitando acesso facilitado de 

todos a elas. Sendo assim, o programa foi distribuído em uma casa de dois pavimentos e 

dividido em 4 setores: setor dos bebês e crianças (0 – 12 anos), dos adolescentes (13- 18 anos), 

da área social e de serviço e por fim, setor da área administrativa. É valido enfatizar que em 

todos os setores, as áreas molhadas foram mantidas próximas pensando na viabilização 

econômica do projeto. 

A área social e de serviço é constituída por sala com cozinha parcialmente integrada, 

despensa, depósito, área e varanda de serviço. O setor está localizado no centro da residência e 

une todos os setores, se transformando no coração da casa e ponto de encontro e interação entre 

os acolhidos de todas as faixas etárias.  A cozinha possui uma saída individualizada de serviço, 

próxima ao espaço destinado ao eventual acesso de carros para descarregar alimentos na 

edificação.  

O bloco das crianças e bebês possui 3 quartos, 2 banheiros, 1 fraldário e uma 

brinquedoteca e se localiza ao fundo do terreno, propiciando uma integração mais aberta ao 

pátio, isolando essa área do barulho da rua e tornando-a mais protegida e segura. Ambos os 

setores foram implantados exclusivamente no térreo, facilitando a acessibilidade aos ambientes 

e promovendo segurança para as crianças.  

Já o setor dos adolescentes é constituído por uma sala de jogos, uma sala de estudos, 

hall, terraço, 4 quartos, 3 banheiros e foi dividido entre dos dois pavimentos da casa. A divisão 

em dois pavimentos ocorreu pois em conversa com assistente social responsável pela casa de 

acolhimento infantil em Mariana foi relatado que essa conformação propiciaria mais 

privacidade aos adolescentes. Além disso, por questões de praticidade na rotina, apesar da 

possibilidade de instalação de uma plataforma inclinada na escada que dá acesso aos quartos 

dos adolescentes e sala de jogos, segundo o assistente social é interessante que os quartos e 

banheiros adaptados se localizem no térreo.  
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O bloco administrativo foi implantado exclusivamente no segundo pavimento e possui 

uma copa, 2 banheiros, 1 sala administrativa com arquivo e 1 sala para equipe técnica e 

reuniões. Apesar de nas diretrizes técnicas proporem uma sala para reunião com familiares, em 

conversa com o assistente social foi relatado que o município possui um espaço exclusivo para 

atendimentos, evitando a ida de familiares mesmo que por acessos separados pois a 

movimentação pode ser percebida pelos moradores e despertar sentimentos confusos e tristes 

nos que não possuem família ou possibilidade de retorno para a mesma.  Para promover 

acessibilidade no setor administrativo foi proposta uma plataforma elevatória.  

Figura 45 - Planta humanizada pavimento térreo, sem escala 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 
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Figura 46 - Planta humanizada segundo pavimento, sem escala 

 

        Fonte: Elaborada pela autora, 2021 

5.2 Volumetria, sistema e elementos construtivos, estratégias sustentáveis 

 

A volumetria foi resultado da implantação dos setores no terreno, conformando uma 

casa em L. A proposição de esquadrias de madeira se deu de forma a facilitar a integração da 

casa com o entorno, tendo em vista que a maioria das residências ao seu redor possuem este 

padrão. Ainda referente as esquadrias, optou-se pela proposta de peitoris baixos de forma a 

permitir a maior visualização externa e para que pessoas de baixa estatura, cadeirantes e outros 

possam manusear as janelas de forma mais autônoma. O uso de venezianas foi proposto devido 

ao conforto térmico e lumínico oferecido por esses elementos.  
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Figura 47 - Foto inserção, destaque para integração com o entorno 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2021.  

A escolha da cobertura, em telha cerâmica, também causou impactos na volumetria, 

possuindo suas águas direcionadas hora para um lado, hora para outro, quebrando a monotonia 

e ao mesmo tempo, mantendo o visual residencial predominante existente no bairro. Além 

disso, por ser um dos tipos de cobertura mais utilizados da região, evita-se gastos com a 

necessidade de mão de obra específica. Este último fator também direcionou a escolha do 

sistema estrutural: estrutura mista de concreto armado com metálica.  

Optou-se pelo uso da estrutura mista pois esta facilita a criação de vãos maiores como 

os existentes na área social e no setor dos adolescentes. A criação de grandes vãos se deu de 

forma a possibilitar no projeto a existência de ambientes amplos, agradáveis e abertos a área 

externa, o que se faz importante devido ao número de residentes da casa, de forma a não criar 

espaços muito adensados geradores de conflitos. 

Figura 48 - Destaque para integração entre setor social e área externa 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 



58 

 

 

 

Nas paredes internas propõe-se o uso de gesso acartonado com lã de vidro para 

promover isolamento acústico nos ambientes. Elemento indispensável tendo em vista que as 

áreas de lazer ficam próximas aos dormitórios no pavimento térreo e, além disso, em 

decorrência da ampla faixa etária atendida pela instituição e a diversidade de rotinas que isso 

implica, como diferenças na hora de dormir e estudar, por exemplo.  

Por fim, visando a importância de assumir compromisso e responsabilidade social com 

o meio ambiente foram pensadas propostas para promover maior sustentabilidade no projeto 

como o uso de placas solares, o que possui impactos positivos tanto para a natureza quanto 

financeiro para as instituições por gerar economias na conta de energia. Outra medida foi a 

implantação de um sistema de captação de água da chuva, tendo em vista a ineficiência da 

drenagem urbana geral do município e o histórico de falta de água em diversos bairros da região. 

No projeto o objetivo é que promover, por meio da instalação de um sistema de coleta de águas 

pluviais, o aproveitamento da água para a limpeza e na horta existente na edificação. 

5.3 Aplicação das diretrizes  

Como observou-se durante a pesquisa a casa tem significado e papel importante na vida 

do indivíduo. Pensar em um espaço que acolha de forma ampla a diversidade de moradores que 

podem viver nesses ambientes foi um grande desafio. 

5.3.1 Diretrizes gerais  

A sensação de acolhimento um dos principais fatores norteadores do projeto. Entre as 

estratégias que foram adotadas visando proporcionar esse sentimento pode-se citar a 

possibilidade de os moradores personalizarem os espaços, o que também é fundamental para a 

construção da identidade de lugar e engloba vários outros conceitos como apropriação do 

espaço e territorialidade. Foram propostos tanto nos ambientes privados como sociais espaços 

elementos que possibilitam essa personalização e exposição de objetos pessoais na altura dos 

olhos das crianças e adolescentes, colaborando para o desenvolvimento da identidade pessoal, 

conforme exemplificado na Figura 49 abaixo. 

Além disso, a escolha de acabamentos como o piso vinílico amadeirado em todos os 

ambientes internos, exceto nas áreas molhadas, bem como de outros elementos a exemplo dos 

tapetes, promovem conforto térmico e acústico também auxiliando na criação de ambientes 

acolhedores.  
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Figura 49 - Destaque para mural de quadros que possibilita a exposição de desenhos/ fotos dos moradores na sala 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 

A autonomia e ergonomia também foram fatores essenciais nas decisões do projeto. 

Tendo em vista a diversidade existente dentro das casas de acolhimento o mobiliário foi 

pensado de forma a atender as diversas faixas etárias a partir de algumas estratégias. Na 

brinquedoteca, por exemplo, foi idealizada uma bancada de estudos com duas alturas, de modo 

a atender de maneira mais confortável e de modo mais facilmente adaptáveis crianças com 

diversas estaturas. Já na sala, foi disponibilizado espaço para o uso de cadeirinhas de 

alimentação para bebês e também alternativas como uma mesa menor. Além disso, adaptações 

simples como o uso de assentos elevatórios nas cadeiras propicia que tanto as crianças quanto 

os adolescentes possam sentar juntos em uma mesma altura visual, proporcionando momentos 

de integração. 

Figura 50 - Brinquedoteca, destaque para mesas com diferentes alturas  

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 
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Durante a fundamentação teórica a importância do lúdico também se destacou. Dessa 

forma a proposição de ambientes brincáveis, exploráveis e transformáveis estão presentes no 

setor das crianças, principalmente na brinquedoteca e no pátio externo da casa, onde uma 

pintura lúdica aludindo a natureza e repleta de cores, aliada a uma paginação de piso curvilínea 

como as montanhas dão complexidade e criam um enredo estimulante que torna o ambiente 

convidativo. 

Figura 51 - Área externa com elementos lúdicos  

 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2021 

 

5.3.2 Área social  

 

Na área social e de serviços, os ambientes são bem definidos e tem como objetivo 

proporcionar maior integração entre os moradores. Na sala as 3 mesas distribuídas entre a sala 

e o deck foram projetadas de forma a possibilitar que juntas formem uma grande mesa 

comportando todos os moradores da casa, o que pode ser interessante em eventos, como 

aniversários, por exemplo. Além disso, foi proposto mobiliário tanto infantil quanto adulto, 

visando atender a diversidade existente no ambiente. No que se refere a cozinha e a área de 

serviço, o layout e mobiliário foi pensando prevendo a participação dos moradores nas 

atividades desses ambientes.   
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Figura 52 - Sala de estar e jantar  

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 
 

Figura 53 - Cozinha 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 
 

Além da área social central da casa, os setores destinados as crianças e aos adolescentes 

também possuem áreas destinadas ao encontro e atividades coletivas, no entanto, elaboradas 

conforme as necessidades da faixa etária de cada setor. O setor dos adolescentes possui uma 

sala de jogos no primeiro pavimento. Tendo em vista a importância desse espaço para a 

socialização dos moradores e superação dos sentimentos de tristeza, conforme estudado na 

fundamentação teórica. Já no segundo pavimento foi proposto um pequeno hall de chegada, 

com assentos voltados a uma grande janela, abrindo a visão dos moradores para a rua. Além 

disso, possui também amplo terraço e sala de estudos. Para a sala de estudos foi pensado em 

um layout que possibilita tanto atividades individuais quanto coletivas. 

 



62 

 

 

 

Figura 54 e Figura 55 - Sala de Jogos  

 

   

Fonte: Elaboradas pela autora, 2021 
 

Já o setor das crianças possui como espaço de socialização a brinquedoteca, trabalhada 

de forma lúdica, com mobiliários adaptados a escala das crianças e eventualmente móveis altos 

com materiais de acesso apenas das cuidadoras. Através do uso de cores, buscou-se dar vida e 

tornar o ambiente dinâmico, convidativo e explorável. A casinha, se torna um pequeno refúgio, 

que pode oportunizar tanto momentos de contato social, quanto de privacidade. Já as bancadas 

propostas, além de servir de apoio para brinquedos e brincadeiras também pode ser utilizada 

eventualmente para alguma atividade educativa as crianças.  

Figura 56 e Figura 57 - Brinquedoteca 

    

Fonte: Elaboradas pela autora, 2021  

5.3.3 Área externa  

Nas áreas externas foram planejados espaços tanto para o lazer ativo quanto para o lazer 

passivo. Os decks surgiram como ambientes de transição para área externa, proporcionando 

liberdade de usos e adaptações que vão variar com a rotina dos moradores. No deck 01 tangente 

a sala há um mural de giz, que proporciona um espaço de apropriação, além disso, por ser 

coberto, pode abrigar atividades mais livres em dias chuvosos.  

A área externa adjacente ao deck 01 é a mais ampla e foi trabalhada de forma lúdica e 

multissensorial conforme já explicito no memorial, possuindo um ambiente estimulante e 

explorável, principalmente para o brincar. No espaço a ideia foi promover a possibilidade para 
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que uma diversidade de atividades possa acontecer conforme a necessidade e criatividade dos 

moradores. Além disso, tendo em vista que o uso de aparatos como a casa de brincar auxilia na 

promoção de interações e cooperação entre as crianças, a casa em conjunto aos balanços 

constitui no único grande aparato presentes no pátio, deixando o restante livre para diversas 

brincadeiras e apropriações.  

A diversidade de materiais utilizados no piso como o piso emborrachado epdm 

monolítico, a grama, a areia, o cascalho e a madeira do deck presentes no pátio, proporcionam 

o contraste de texturas ao ambiente. O piso emborrachado foi escolhido para compor o espaço 

abaixo dos grandes brinquedos como a casinha, o escorregador e o balanço, pois assim como a 

grama é antiderrapante, drenante, atérmico e amortece o impacto em possíveis quedas, no 

entanto, possui menor necessidade de manutenção e desgaste. Além disso, no pátio propôs-se 

uma horta e a jabuticabeira, promovendo o contato dos moradores com a natureza e estimulando 

o maior cuidado em relação a alimentação.  

Figura 58 - Deck 01 e área externa lúdica. 

   

Fonte: Elaborada pela autora, 2021  

 

Figura 59 - Área externa lúdica. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021  
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Já o deck 02 adjacente a sala de jogos constitui o elemento de transição entre o setor dos 

adolescentes e o espaço de lazer passivo, proposto na área externa mais reservada que existe 

próxima a esse setor. Nesse espaço, também buscou-se deixar uma área mais livre para diversas 

apropriações, sendo proposto como mobiliário apenas um banco de concreto próximo ao muro. 

O espaço também possui duas arvores para sombreamento e criação de uma ambiência 

aconchegante, aproximando os moradores da natureza e criando espaços interessantes para 

colocação de redes de descanso, por exemplo. 

Figura 60 e Figura 61: Área externa lazer passivo  

   

Fonte: Elaboradas pela autora, 2021  

Assim como a sala de jogos, a brinquedoteca também possui uma porta que dá acesso a 

uma área de lazer externa mais reservada. Esse espaço pode ser interessante para atividades que 

envolvem bebês e crianças muito pequenas, para tomar sol e explorarem o ambiente sem correr 

riscos de impacto com as crianças maiores.  De forma criar uma multiplicidade de texturas a 

serem exploradas para este ambiente foi proposto um piso atérmico, a grama e a areia. 

Figura 62: Área externa bebês  

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021  
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5.3.4 Área íntima  

O dimensionamento dos quartos e do mobiliário foi pensado para que as crianças e 

adolescentes tenham um local para guardar roupas e expor seus objetos pessoais 

individualmente. Além disso, o mobiliário foi projetado para atender de forma ergonômica cada 

faixa etária, dessa forma, principalmente no setor das crianças, o mobiliário foi pensado de 

maneira com a favorecer sua autonomia, com camas e cabideiros baixos, por exemplo. 

Figura 63 e Figura 64: Quartos bebês  

  

Fonte: Elaborada pela autora, 2021  

Também foram propostos nos quartos mesas que podem servir de apoio para atividades 

como estudos em um ambiente mais reservado, penteadeira e até brincadeiras. Além disso, de 

forma e evitar a padronização, cada quarto foi trabalhado de forma diferente, seja através da 

proposição do layout, das cores e temas utilizados na pintura das paredes. 

Figura 65 e Figura 66: Respectivamente Quarto das adolescentes meninas e dos adolescentes meninos.  

     

Fonte: Elaborada pela autora, 2021  
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Com relação aos banheiros estes foram planejados com a bacia sanitária e o chuveiro 

separado dos lavatórios. Essa divisão se faz interessante devido a quantidade de residentes da 

casa, sendo assim, podem ser usados de forma simultânea por diferentes pessoas.  

Por fim, para concluir este capítulo, apresenta-se as exigências feitas pela legislação 

municipal com relação a zona onde se encontra o terreno. Segundo dados disponibilizados pelo 

mapa de zoneamento fornecido pela Secretaria de Obras da Prefeitura, o lote está localizado em 

uma Zona de Controle Urbanístico (ZCU). A Tabela 5 representa os Parâmetros de Ocupação 

de Solo para ZCU e os coeficientes exigidos e alcançados no projeto. 

Tabela 5 - Parâmetros de Ocupação do Solo para ZCU e parâmetros alcançados no projeto.  

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

Taxa de ocupação máxima do 

lote (TO) 

Taxa de permeabilidade 

mínima do lote (TP) 
Coeficiente de aproveitamento (CA) 

50% 25% 1,2 

Afastamentos 

Frontal 0,0m ou 3,00m (mínimo) - não são admitidos valores intermediários 

Laterais  
1 ou 2 Pavto: 1,50m (mínimo), 3 Pavto: 1,80 (mínimo), 4 Pavto:2,10 

(mínimo) 

Fundos  - 

ÁREA DO TERRENO (m²) = 997 

TO MÁXIMO TP MÍNIMO CA MÁXIMO  
 

 498,5m² 249,25m² 1196,4  

TO ALCANÇADO  TP ALCANÇADO CA ALCANÇADO 
 

 
448,70 335,37 710,93  

45 % 33,64% 0,71  

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Brasil (2004). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A casa representa mais que um espaço para abrigar necessidades físicas. Consiste no 

lugar de um indivíduo no mundo onde é possível se sentir pertencente e seguro em um lar, ser 

capaz de criar lembranças e sentimentos, possuindo importância significativa para o 

desenvolvimento humano. Infelizmente, a experiência de um lar satisfatório não é a realidade 

de muitas crianças e adolescentes. Por terem vivido em um ambiente familiar frustrante se 

encontram em situação de vulnerabilidade e necessitam de um espaço que lhes proporcione o 

sentimento de estabilidade e cuidado.  

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo compreender os modos de habitar 

das crianças e adolescentes que vivem em casas de acolhimento no Brasil e, além disso, buscar 

diretrizes que deem suporte a elaboração de um projeto arquitetônico para uma casa de 

acolhimento infantojuvenil na cidade de Mariana – MG. A busca por diretrizes está 

documentada no capítulo 2: Estudo do habitar das crianças e adolescentes institucionalizados.  

No decorrer dessa fundamentação teórica foi possível, portanto, vislumbrar como a estrutura, 

leis e diretrizes para as instituições de acolhimento evoluíram, bem como, a partir dos estudos 

com base na psicologia ambiental, compreendeu-se como momento da institucionalização afeta 

o desenvolvimento e o comportamento espacial das crianças e dos adolescentes abrigados. 

Em sequência aos estudos dos aspectos citados foi feito o estudo de obras análogas, de 

forma a compreender a dinâmica em que estão sendo projetadas essas instituições. 

Posteriormente, realizou-se uma coleta de dados municipais, para compreender o panorama do 

acolhimento infantil na cidade de Mariana e escolher o terreno para trabalhar o objeto de estudo. 

Através da interpretação dos dados obtidos, princípios teóricos e práticas averiguadas, realizou-

se uma proposta de projeto para a casa de acolhimento infantojuvenil do município, seguindo a 

modalidade de abrigo que atenda crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos de idade. 

 O projeto foi realizado conforme recomendações advindas das normas e de políticas 

públicas, órgãos e diretrizes atuantes no acolhimento de crianças e adolescentes e além disso, 

pensado através de arranjos espaciais que possibilitam a utilização da arquitetura como 

ferramenta para criar uma experiência positiva ao usuário de forma contribuir para o 

favorecimento da superação de vivências de separação e violência, da apropriação e 

ressignificação da história de vida dos acolhidos, bem como o fortalecimento de sua autonomia, 

inserção social, saúde mental e desenvolvimento, conforme estratégias apontadas no capítulo 

5: Memorial descritivo do projeto.  
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Em conclusão, o estudo sobre os modos de habitar das crianças e adolescentes 

institucionalizados possibilitou vislumbrar a importância da concepção de ambientes que 

contribuam para criação de vínculos com os espaços, favorecendo o desenvolvimento e a 

recuperação dos acolhidos. Ademais, espera-se que essa pesquisa atue como um estímulo ao 

desenvolvimento de novas investigações arquitetônicas relacionadas a problemática da 

institucionalização de crianças e adolescentes e a estrutura física de abrigos de permanência 

continuada, tendo em vista a carência de diretrizes, bem como de projetos, principalmente no 

contexto brasileiro, embasados na inter-relação entre o indivíduo e o meio e suas influências. 

  



69 

 

 

 

7.  REFERÊNCIAS  

ABRINQ, Fundação. Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente: 30 anos do 

Estatuto da criança e do Adolescente. 1ed. São Paulo, 2020. Disponível em: 

https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2020-07/caderno-legislativo2020.pdf. Acesso em: 

01 nov. 2020 

 

ALMEIDA, Mariana Marques; AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen. Como a casa acolhe? O 

Olhar de Crianças e Adolescentes de uma comunidade de Baixa Renda de Juiz de Fora, 

MG. Revista Projetar, Rio de Janeiro, v. 2, 2017. 

 

ARCHDAILY. Casa de Acolhimento para Menores / CEBRA. Archdaily.com, [S.I.], 

2015. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/760562/casa-de-acolhimento-para-

menores-cebra. Acesso em: 01 nov. 2020 

 

ARCHITIZER. Children's Home of the Future. Architizer.com, [S.I], s.d. Disponível em: 

https://architizer.com/projects/childrens-home-of-the-future/. Acesso em: 10 nov. 2020   

 

ARPINI, Dorian Mônica. Repensando a perspectiva institucional e a intervenção em 

abrigos para crianças e adolescentes. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 23, n. 1, p. 

70-75, 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/pcp/v23n1/v23n1a10.pdf. Acesso em: 

02 nov. 2020 

 

ASSIS, Simone Gonçalves de; FARIAS, Luís Otávio Pires. Levantamento nacional das 

crianças e adolescentes em serviço de acolhimento. São Paulo: Hucitec, 367p, 2013. 

Disponível em: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/LIVRO_Levantament

o%20Nacional_Final.pdf. Acesso em: 14 out. 2020.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15527:2019 – 

Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos. Rio 

de Janeiro, 2019. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2020. 

 
BRASIL. Plano nacional de promoção, proteção e defesa do direito de crianças e 

adolescentes à convivência familiar e comunitária. CONANDA (Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente); CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). 

Brasília, 2006. Disponível em: 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10366/10366_11.PDF
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10366/10366_11.PDF


70 

 

 

 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Plano_Defesa_C

riancasAdolescentes%20.pdf. Acesso em: 20 mar. 2020 

 

BRASIL. Orientações técnicas para os serviços de acolhimento para crianças e 

adolescentes. CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); 

CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). Brasília, 2009. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes-

tecnicas-servicos-de-alcolhimento.pdf. Acesso em: 18 mar. 2020 

 

BRASIL. Constituição (1998). Constituição Federativa do Brasil. Brasília. Brasília: Senado 

Federal, 1998.  

 

BRASIL. Lei Complementar 016/2004.   Dispõe sobre a instituição do Plano Direto do 

Município de Mariana. Mariana: PMM. 2004 

 

BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.  Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências.  Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266. Acesso em: 20 mar. 

2020 

 

BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.  Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências. CONANDA, Brasília, DF, 2019. Disponível 

em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e 

adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf. Acesso em: 20 

mar. 2020 

 

BRASIL. Resolução n. 113, de 19 de abril de 2006. Dispõe sobre os parâmetros para a 

institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.  Brasília, SEDH/CONANDA, 2006. 

 

CAMPOS-DE-CARVALHO, Mara Ignez; CAVALCANTE, Sylvia; NÓBREGA, Lana Mara 

Andrade. Ambiente. In: CAVALCANTE, Sylvia; ELALI, Gleice A. Temas básicos em 

psicologia ambiental. 1 ed. Reimpressão. Petrópolis: Vozes, p. 24-38, 2017. 

 

CAMPOS-DE-CARVALHO, Mara; SOUZA, Tatiana Noronha de. Psicologia ambiental, 

Psicologia do Desenvolvimento e Educação Infantil: integração possível?. Paidéia 

(Ribeirão Preto),  Ribeirão Preto ,  v. 18, n. 39, p. 25-40,    2008 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

863X2008000100004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em  07  out.  2020.   



71 

 

 

 

 

CAMPOS-DE-CARVALHO, Maria Ignez. Arranjo espacial. In: CAVALCANTE, Sylvia; 

ELALI, Gleice A. Temas básicos em psicologia ambiental. 1 ed. Reimpressão. Petrópolis: 

Vozes, p. 70-82, 2017. 

 

CARDOSO, Adriana Marques. Espaços interativos infantis: aproximações entre o lúdico e 

a inovação. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

 

CARVALHO, Alysson Massote. Fatores contextuais na emergência do comportamento de 

cuidado entre crianças. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 81-

88, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

79722000000100010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 03 nov.  2020.   

 

CAVALCANTE, Sylvia; ELIAS, Terezinha Façanha. Apropriação. In: CAVALCANTE, 

Sylvia; ELALI, Gleice A. Temas básicos em psicologia ambiental. 1 ed. Reimpressão. 

Petrópolis: Vozes, p. 63-69, 2017. 

 

CAVALCANTE, Sylvia; NÓBREGA, Lana Mara Andrade. Espaço e lugar. In: 

CAVALCANTE, Sylvia; ELALI, Gleice A. Temas básicos em psicologia ambiental. 1 ed. 

Reimpressão. Petrópolis: Vozes, p. 182-190, 2017. 

 

CEBRAARCHITECTURE. Children’s home of the future. Cebraarchitecture.dk, [S.I.], s.d. 

Disponível em: https://cebraarchitecture.dk/project/future-childrens-home/. Acesso em: 01 

nov. 2020 

 

COELHO, Denise Eugenia Pereira; BÓGUS, Cláudia Maria. Vivências de plantar e comer: 

a horta escolar como prática educativa, sob a perspectiva dos educadores. Saúde e 

sociedade, v. 25, p. 761-770, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-

12902016149487. Acesso em: 09 nov. 2020  

 

COGLEY, Bridget. Colourful booths enliven Hayarden school for children of refugees in 

Tel Aviv. Dezeen.com, [S.I.], 2019. Disponível em: 

https://www.dezeen.com/2019/02/11/hayarden-school-for-children-of-refugees-tel-aviv/.  

Acesso em: 02 nov. 2020 

 

COSTA, Débora Lisboa; CAVALCANTE, Lília Iêda. Comportamento de cuidado entre 

crianças institucionalizadas: Observações nos pátios do abrigo e da escola.  Revista 

Interinstitucional de Psicologia, Juiz de Fora, v. 5, n. 1, p. 50-68, 2012. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/gerais/v5n1/v5n1a05.pdf. Acesso em 03 nov.  2020. 



72 

 

 

 

 

DALLABONA, Sandra Regina; MENDES, Sueli Maria Schimit. O lúdico na educação 

infantil: jogar, brincar, uma forma de educar. Revista de divulgação técnico-científica do 

ICPG, v. 1, n. 4, p. 107-112, 2004. Disponível em: 

https://conteudopedagogico.files.wordpress.com/2011/02/o-ldico-na-educao-infantil.pdf. 

Acesso em: 16 out. 2020 

 

DECORSOCIAL. Sobre o projeto Decor Social. Decorsocial.org, São Paulo, s.d. Disponível 

em:https://www.decorsocial.org.br/quem-somos. Acesso em:01 fev.2021 

 

DIAS, Adelaide Alves. SOARES, Maria do Carmo de Moura Silva Soares. Os ambientes 

lúdicos das instituições de educação infantil: o lugar da criança como sujeito de culturas. 

XII Congresso nacional de Educação. 2015. 

 

DRUMOND, Fernanda. Cabines coloridas dão vida à escola para filhos de refugiados em 

Tel Aviv. [S.I], 2020. Disponível em: https://casacor.abril.com.br/arquitetura/cabines-

coloridas-dao-vida-a-escola-para-filhos-de-refugiados-em-tel-aviv/. Acesso em: 10 nov. 2020 

 

GAMBARELLI, Maria Cecilia Silva Capuchinho. Estudo sobre arquitetura de abrigos 

temporários para crianças em situação de vulnerabilidade social. Trabalho Final de 

Graduação - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro 

Preto, 2018. 

 

GULASSA, Maria Lúcia Carr Ribeiro et al. Novos rumos do acolhimento institucional. São 

Paulo: NECA-Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a 

Criança e o Adolescente, 2010. 

 

HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. Tradução de Carlos Eduardo Lima 

Machado. 2.ed, São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

LUVIZARO, Nathália Azevedo; GALHEIGO, Sandra Maria. Considerações sobre o 

cotidiano e o habitar de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional 

em abrigo. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, [S. l.], v. 22, n. 2, 

p. 191-199, 2011. DOI: 10.11606/issn.2238-6149.v22i2p191-199. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rto/article/view/14137. Acesso em: 12 out. 2020. 

 

MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. 3 ed. São Paulo, Brasil: 

Hucitec, 2019. 

 



73 

 

 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 

Cientifica. 5ª. ed. São Paulo: Atlas SA, 2003. 

MARTINS, Edna; SZYMANSKI, Heloisa. A abordagem ecológica de Urie 

Bronfenbrenner em estudos com famílias. Estudos e Pesquisas em Psicologia. Rio de 

Janeiro, v. 4, n. 1, p.63-77,2004. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-

42812004000100006&lng=pt&nrm=iso. Acesso em:  10 nov.  2020. 

 

MAZZILLI, Clice. Design of Playable Spaces / Design De Espaços Lúdicos. Anais do 4o 

Congresso Internacional De Pesquisa Em Design. 2007. 

 

MELLO, Simone Gueresi de. O ambiente físico no qual vivem crianças e adolescentes em 

situação de abrigo.  In: SILVA, Enid Rocha Andrade da. O direito à convivência familiar e 

comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília, IPEA/CONANDA, p. 

135-166, 2004. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/capit5.pdf. Acesso em: 17 mar. 

2020 

 

MELLO, Simone Gueresi de; SILVA, Enid Rocha Andrade da. AQUINO, Luseni Maria 

Cordeiro de. Os abrigos para crianças e adolescentes e a promoção do direito à 

convivência familiar e comunitária. In: O direito à convivência familiar e comunitária: os 

abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília, IPEA/CONANDA, p. 207-242, 2004. 

Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/capit8.pdf. Acesso 

em: 17 mar. 2020 

 

MENEGHINI, Renata; CAMPOS-DE-CARVALHO, Mara. Arranjo espacial na creche: 

espaços para interagir, brincar isoladamente, dirigir-se socialmente e observar o 

outro. Psicologia: Reflexão e crítica, v. 16, n. 2, p. 367-378, 2003. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/prc/v16n2/a17v16n2.pdf. Acesso em: 13 out. 2020 

 

MONTESSORI, Maria. Mente Absorvente. Tradução de Wilma Freitas Ronald de 

Carvalho. Rio de Janeiro: Editora Nórdica, 1949. 

 

MORAIS, Rosane Luzia de Souza. Desenvolvimento cognitivo e motor de crianças nos 

primeiros anos de vida e qualidade do contexto ambiental: uma análise relacional. 2013. 

158 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 2013.  

 

MOSER, Gabriel. Introdução à psicologia ambiental: pessoa e ambiente. Campinas, SP: 

Editora Alínea, 2018. 



74 

 

 

 

 

MOSER, Gabriel. Psicologia ambiental. Estudos de psicologia, Natal, v. 3, n. 1, p. 121-130, 

1998. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/epsic/v3n1/a08v03n1.pdf. Acesso em: 11 abr. 

2020 

 

MOURÃO, Ada Raquel Teixeira; CAVALCANTE, Sylvia. Identidade de lugar. In: 

CAVALCANTE, Sylvia; ELALI, Gleice A. Temas básicos em psicologia ambiental. 1 ed. 

Reimpressão. Petrópolis: Vozes, p. 208-216, 2017. 

 

OLIVEIRA, Ana Paula Granzotto de. O ambiente de abrigo como holding para 

adolescentes. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA SOCIAL, 

2006. Disponível em: 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000092006000

100004&lng=en&nrm=abn. Acesso em: 14 mar. 2020 

 

ONU. Declaração universal dos direitos humanos. 1948. 

 

OKAMOTO, Jun. Percepção ambiental e comportamento: visão holística na arquitetura 

e na comunicação. São Paulo: Editora Mackenzie, 2014. 

 

PEREZ, José Roberto Rus; PASSONE, Eric Ferdinando. Políticas sociais de atendimento às 

crianças e aos adolescentes no Brasil. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 140, p. 

649-673, 2010.   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

15742010000200017&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 03 nov.  2020 

 

PRIORE, Mary Del. História das crianças no Brasil. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso 

histórico e desafios do presente. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2004.  

 

ROCHA, Jaqueline Tavares; MOREIRA, Andréa Auad. CENTRO DE BEM-ESTAR 

INFANTOJUVENIL: Arquitetura como Instrumento que favoreça o Desenvolvimento 

Integral dos Indivíduos. Episteme Transversalis, [S.l.], v. 8, n. 1, 2018. Disponível em: 

http://revista.ugb.edu.br/ojs302/index.php/episteme/article/view/829. Acesso em: 03 nov. 

2020. 

 



75 

 

 

 

RÖHRS, Hermann. Maria Montessori. Tradução: Danilo Di Manno de Almeida e Maria 

Leila Alves. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 142.p (Coleção 

Educadores). 2010. 

 

SÁ, Cristina dos Santos Cardoso de; JURDI, Andrea Perosa Saigh; PANCIERA, Sara Del 

Prete. Desenvolvimento infantil e o ambiente institucional–experiência com bebês 

abrigados. Revista Ciência em Extensão, v. 13, n. 1, p. 102-111, 2017. 

 

SAGER, Fabio et al. Avaliação da interação de crianças em pátios de escolas infantis: 

uma abordagem da psicologia ambiental. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 16, n. 1, p. 203-

215, 2003.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

79722003000100021&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10 abr.  2020 

 

SALOMÃO, Gabriel. Crianças Livres dormem melhor. LarMontessori.com, [S.I.], 2019. 

Disponível em: https://larmontessori.com/2019/03/03/sono-montessori/. Acesso em: 25 out. 

2020   

 

SALOMÃO, Gabriel. O quarto Montessoriano. LarMontessori.com, [S.I.], 2012. Disponível 

em: https://larmontessori.com/2012/11/12/o-quarto-montessoriano. Acesso em: 25 out. 2020   

 

SANTOS, Elza Cristina. Dimensão lúdica e arquitetura: o exemplo de uma escola de 

educação infantil na cidade de Uberlândia. 2011. Tese (Doutorado em Projeto de 

Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011. DOI:10.11606/T.16.2011.tde-11012012-141130. Acesso em: 08 abr. 2020 

 

SAVI, Aline Eyng. Abrigo ou lar? Um olhar arquitetônico sobre os abrigos de 

permanência continuada para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social. 2008. 181f. Monografia (Mestrado) – Curso de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Florianópolis, 2008. Disponível 

em: http://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-5538/abrigo-ou-lar--um-olhar-

arquitetonico-sobre-os-abrigos-de-permanencia-continuada-para-criancas-e-adolescentes-em-

situacao-de-vulnerabilidade-social. Acesso em: 03 nov. 2020 

 

SAVI, Aline Eyng; DISCHINGER, Marta. Habitar doméstico: Notas sobre a ambiência no 

habitar doméstico do acolhimento institucional para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 1, n. 2, p. 58-

68, 2016. 

 

SELDIN, Tim. How To Raise An Amazing Child the Montessori Way. 2 ed. 210 p. New 

York. 2017.  

 



76 

 

 

 

SILVA, Ana Sofia Gomes. Habitar casas de acolhimento para crianças e jovens em 

Portugal. 2016. 210 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2016. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/10316/32924. Acesso em: 20 out. 2020 

 

SILVA, Enid Rocha Andrade da. O perfil da criança e do adolescente nos abrigos 

pesquisados. In: SILVA, Enid Rocha Andrade da. O direito à convivência familiar e 

comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília, IPEA/CONANDA, 

p.41-70, 2004. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/capit2.pdf. Acesso em: 17 mar. 

2020 

 

SILVA, Enid Rocha Andrade da; MELLO, Simone Gueresi de. Contextualizando o 

“levantamento nacional dos abrigos para crianças e adolescentes da rede de serviços de 

ação continuada”. In: SILVA, Enid Rocha Andrade da. O direito à convivência familiar e 

comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília, IPEA/CONANDA, p. 

21-39, 2004. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/capit1.pdf. Acesso em: 17 mar. 

2020 

 

SIQUEIRA, Aline Cardoso; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. O impacto da 

institucionalização na infância e na adolescência: uma revisão de literatura. Psicol. 

Soc. [online]. 2006, vol.18, n.1, p.71-80. 2006. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/psoc/v18n1/a10v18n1.pdf. Acesso em: 03 nov. 2020  

 

TRANCIK, Anika M.; EVANS, Gary W. Spaces Fit for Children: Competency in the 

Design of Daycare Center Environments. In: Children’s Environments. Colorado, v. 12, 

n. 03, 1995. p. 311-319. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/41514977 >. Acesso em: 

08 nov. 2020. 

 

TURRIONI, João Batista; MELLO, Carlos Henrique Pereira. Metodologia de pesquisa em 

engenharia de produção. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Itajubá. Itajubá: UNIFEI, 2012. Disponível em: 

http://www.marco.eng.br/adm-organizacao 

I/Apostila_Metodologia_Completa_2012_%20UNIFEI.pdf. Acesso em: 03 nov. 2020 

  



77 

 

 

 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Tabela 3 - Infraestrutura e espaços mínimos sugeridos pelas Orientações 

Técnicas (BRASIL, 2009) 

(continua) 

ORIENTAÇÕES GERAIS – MODALIDADE ABRIGO  

Deverá seguir o padrão arquitetônico das demais residências da comunidade na qual estiver inserida, e 

manter aspecto semelhante a uma residência, não devendo ser instaladas placas indicativas da natureza 

institucional do equipamento. 

CÔMODO CARACTERÍSTICAS 

Área  

Administrativa 

Sala para equipe 

técnica 

Espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de 

atividades de natureza técnica (elaboração de relatórios, 

atendimento, reuniões, etc).  

Recomenda-se que este espaço funcione em localização 

específica para a área administrativa / técnica da instituição, 

separada da área de moradia das crianças e adolescentes 

Sala de 

coordenação/ 

atividades 

administrativas 

Espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de 

atividades administrativas (área contábil / financeira, documental, 

logística, etc.). Deve ter área reservada para guarda de prontuários 

das crianças e adolescentes, em condições de segurança e sigilo. 

Recomenda-se que este espaço funcione em localização 

específica para a área administrativa / técnica da instituição, 

separada da área de moradia das crianças e adolescentes. 

Sala / Espaço para 

Reuniões 

Possuir espaço e mobiliário suficiente para a realização de 

reuniões de equipe e de atividades grupais com as famílias de 

origem. 

Área 

Social 

Ambiente para 

Estudo 

Poderá haver espaço específico para esta finalidade ou, 

ainda, ser organizado em outros ambientes (quarto, copa) por meio 

de espaço suficiente e mobiliário adequado, quando o número de 

usuários não inviabilizar a realização de atividade de 

estudo/leitura. 

Sala de Estar/ 

Similar 

Com espaço suficiente para acomodar o número de 

usuários atendido pelo equipamento e os cuidadores/educadores. 

Metragem sugerida: 1,00 m² para cada ocupante. Incluindo 

crianças, adolescentes, cuidadores e educadores. 

Sala de jantar/ Copa 

Com espaço suficiente para acomodar o número de 

usuários atendido pelo equipamento e os cuidadores/educadores. 

Pode tratar-se de um cômodo independente, ou estar anexado a 

outro cômodo (p. ex. à sala de estar ou à cozinha). Metragem 

sugerida: 1,00 m² para cada ocupante. 

Cozinha 
Com espaço suficiente para acomodar utensílios e 

mobiliário para preparar alimentos para o número de usuários 

atendidos pelo equipamento e os cuidadores/educadores. 

Área de Serviço 

Com espaço suficiente para acomodar utensílios e 

mobiliário para guardar equipamentos, objetos e produtos de 

limpeza e propiciar o cuidado com a higiene do abrigo, com a 

roupa de cama, mesa, banho e pessoal para o número de usuários 

atendido pelo equipamento. 

Área externa 

(Varanda, quintal, 

jardim, etc) 

Espaços que possibilitem o convívio e brincadeiras, 

evitando-se, todavia, a instalação de equipamentos que estejam 

fora do padrão socioeconômico da realidade de origem dos 

usuários, tais como piscinas, saunas, dentre outros, de forma a não 

dificultar a reintegração familiar dos mesmos. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de BRASIL (2009). 
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APÊNDICE A – Tabela 3 - Infraestrutura e espaços mínimos sugeridos pelas Orientações 

Técnicas (BRASIL, 2009) 

(conclusão) 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

CÔMODO CARACTERÍSTICAS 

Área Íntima 

Banheiro 

Deve haver 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 chuveiro para 

até 6 (seis) crianças e adolescentes. 

1 lavatório, 1 vaso sanitário e um chuveiro para os 

funcionários. 

Pelo menos um dos banheiros deverá ser adaptado a 

pessoas com deficiência. 

Quartos 

Cada quarto deverá ter dimensão suficiente para acomodar 

as camas / berços / beliches dos usuários e para a guarda dos 

pertences pessoais de cada criança e adolescente de forma 

individualizada (armários, guarda-roupa, etc.). 

Nº recomendado de crianças/adolescentes por quarto: até 4 

por quarto, excepcionalmente, até 6 por quarto, quando esta for a 

única alternativa para manter o serviço em residência inserida na 

comunidade. Metragem sugerida: 2,25 m² para cada ocupante. 

Caso o ambiente de estudos seja organizado no próprio quarto, a 

dimensão dos mesmos deverá ser aumentada para 3,25 m² para 

cada ocupante. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de BRASIL (2009). 
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APÊNDICE B - Tabela 4 - Relação de alguns dos Equipamentos de Educação, Saúde e Lazer 

existentes nas proximidades ao Lote em estudo.  

 

EQUIPAMENTO 
DISTÂNCIA  

(km) 
ENDEREÇO 

EDUCAÇÃO 

Escola Estadual Dom Benevides 0.4 Praça Dom Benevides, 23, Centro 

Escola Estadual Dom Helvécio  0.7 R. Barão de Camargos, 76, Centro 

Escola Estadual Dr. Gomes Freire 1.4 Av. Getúlio Vargas, 54, Centro 

Escola Estadual Professor Soares Ferreira 1.6 R. Juscelino Kubitscheck, 72, Centro 

Escola Estadual Professora Santa Godoy 1,9 1.9 R. Wenceslau Braz, 247, Centro 

Escola Estadual Dom Silvério 1.9 Av. Manuel Leandro Corrêa, s/n, Centro 

SAÚDE 

Hospital Monsenhor Horta 0.95 R. Raimundo Gamarano,1, São Pedro 

Centro de Especialidades – Previne  1.8 Wenceslau Braz, 46, Centro 

UBS – Cabanas  1.0 R. Diamantina, 368, Cabanas 

Policlínica Municipal  1.9 R. do Contorno, s/n, Barro Preto 

LAZER 

Praça Gomes Freire (Jardim) 0.8 R. Dom Viçoso 

Centro de Cultura SESI Mariana 0.9 R. Frei Durão, 22 

Praça Minas Gerais 1.1 R. Dom Silvério 

Estação de Trem 1.6 Av. Manuel Leandro Corrêa, 135 

Biblioteca Pública Municipal Benjamin 

Lemos 

0.8 R. Barão de Camargos, 59  

Centro Cultural Arquidiocesano Dom Frei 

Manoel da Cruz - Museu da Música 

0.2 R. Cônego Amando  

Fonte: Elaborado pela autora, rotas calculadas a partir do Google Maps, 2020. 
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