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RESUMO 
 
 

Este trabalho apresentará uma proposta arquitetônica para a criação do projeto de uma escola 
de arte infanto-juvenil, e buscará por meio desse tema englobar fatores como o partido 
arquitetônico, a influência das formas e das cores na arquitetura, para tanto se privilegiará o 
predomínio de uma arquitetura que remeta ao acolhimento, ao aconchego, à segurança, à 
criatividade, à união e ao estímulo da prática de atividades físicas e artísticas dos educandos 
da futura escola, a fim de que a arquitetura seja o principal agente influenciador no 
desenvolvimento do aluno como ser humano, que desperte e revele em cada qual, o 
verdadeiro talento artístico que possui - seja para a pintura, modelagem, teatro, dança ou 
cuidado com a natureza – vale ressaltar que para que fosse possível chegar a uma solução 
arquitetônica que fosse fiel a ideia dessa proposta, os estudos foram norteados pelas teorias 
das Inteligências Múltiplas, da Pedagogia Waldorf e do Ócio Criativo, assim como o Partido 
adotado que buscou como referência a arquitetura tida como uma Estrutura da Natureza: o 
ninho do pássaro João-de-barro, que visto em Planta possui formato de espiral que nos remete 
à proteção, segurança, conforto e acolhimento, além de ser de fato uma solução arquitetônica 
pensada para tais efeitos que produz. O objetivo dessa proposta é criar um espaço de período 
complementar para crianças e jovens, a fim de que possam aproveitar o tempo ocioso que 
possuem após a escola de período fundamental. Este espaço terá como finalidade ser um 
grande centro descobridor e formador de talentos artísticos, seja este voltado para as áreas da 
pintura, modelagem, artesanato, dança, teatro, ou mesmo um grande gênio naturalista. Além 
disso, a ideia é criar formas e trabalhar com a intitulada psicologia das cores, a fim de que 
estas influenciem no desenvolvimento do aluno como ser humano e não apenas 
profissionalmente, como infelizmente é o método utilizado em grande parte das escolas atuais, 
é válido ressaltar também que a ideia que norteia a criação dessa proposta é para que as 
crianças e jovens aprendam a importância dos verdadeiros valores existentes em nossa vida e 
em nosso meio, pois é ainda nessa fase - infância e adolescência - que o bom exemplo e o 
descobrimento de seus verdadeiros talentos são fundamentais para uma boa formação 
pessoal, interpessoal e intrapessoal de cada um. Para tanto foi elaborada uma pesquisa que 
aliou arquitetura e psicologia para a criação de um projeto arquitetônico que buscará 
contemplar a formação das crianças e jovens da escola de arte não apenas profissionalmente, 
mas também como seres humanos que descobrirão seus verdadeiros talentos artísticos, e 
assim descobrirão também o quão é gratificante e prazeroso exercer e colocar em prática 
aquilo que nos faz bem e nos completa como ser humano íntegro. 


