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O investimento para o projeto e execução de um quarto para uma criança geralmente é
alto e grande parte dos pais solicitam que o ambiente seja planejado de forma a ser
utilizado até a adolescência de seu(s) filho(s). De acordo com esse pressuposto, no
ambiente é construída uma identidade “falsa”, fazendo com que a funcionalidade,
proporcionalidade e ludicidade fiquem comprometidas, entendendo este espaço como um
ambiente de uso específico da criança. Este trabalho tem como objetivo abordar, através
da metodologia montessoriana, determinadas diretrizes a serem observadas quando da
concepção do projeto até a sua finalização, levando em consideração as necessidades
físicas e psicológicas do usuário, neste caso crianças de três a dez anos. Através de uma
investigação bibliográfica, realizada através de livros, artigos científicos e sites, pudemos
compreender a fundamentação da metodologia de projeto proposta por Maria Montessori,
cientista e pedagoga que passou a estudar o desenvolvimento natural da infância, através
de análises e registros comportamentais. A seu ver, a infância seria a fase crítica do
desenvolvimento do cidadão. A fundamentação de sua metodologia se baseia em
princípios científicos da psicologia no desenvolvimento do ser humano, a qual pressupõe
que o conhecimento e inteligência provém das vivências e experimentações pessoais de
liberdade através dos sentidos. Um dos conceitos base dessa metodologia é a atividade
independente, “compreendendo que o meio em que a criança estiver inserida seja
planejado de forma que ela consiga se desenvolver deliberadamente”(Dale, 2018). Para
que este meio funcione de forma eficaz, há que se utilizar a diretriz denominada de
ambiente preparado, a qual chama a atenção para as relações entre a dimensão física do
local e os objetos fixos e móveis a serem inseridos, os quais devem obedecer à
escala(proporções) compatíveis com o tamanho e idade da criança, para que estes
“interajam com ela de forma simples e natural, e até minimalista se for o caso, mas
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sempre contendo seus objetos dispostos ao seu alcance” (Lar Montessori, 2019),
proporcionando total liberdade de exploração, autonomia e autoaprendizagem tendo em
vista sua evolução. Uma das características do ambiente montessoriano é a ludicidade,
que não se restringe ao decorativo apenas, mas ao prazer em realizar qualquer atividade
dentro de um espaço colaborativo. “ O aspecto lúdico faz com que a criança estimule o
seu desenvolvimento através da realização de tarefas básicas do dia a dia em forma de
brincadeira, sem que ela perceba, auxiliando em seu desenvolvimento intelectual” (Faria
et al., 2012). Segundo Piaget, o desenvolvimento humano é dividido em 4 períodos. Cada
um destes períodos é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer
nessas faixas etárias, sendo a faixa etária apenas uma referência e não uma regra (Bock,
Furtado e Teixeira, 2001). Conforme a metodologia montessoriana, através do mobiliário
e ambiente temático infantil, podemos proporcionar os estímulos corretos e eficientes
para cada uma dessas fases, compreendendo que o adulto deve agir no ambiente e não na
criança, de forma a transformar o espaço que ela vive para o bem dela, mesmo que a
funcionalidade não seja totalmente prática aos pais, cabendo a eles apenas indicar como
se utiliza cada espaço, permitindo e possibilitando a liberdade e autonomia de
organização. As linhas e formas deverão ser ergonômicas, funcionais e seguras. A
ludicidade deve ser conceituada através dos objetos afins a cada etapa e sempre ao alcance
da criança. O processo projetual e as estratégias de alterações de conceito e mobiliário,
através da metodologia montessoriana, deve ser utilizado sempre que possível, visto que
existe uma variável enorme de dimensionamento corporal nas diferentes idades durante
a infância, e o mobiliário infantil, assim como mudam os brinquedos e brincadeiras, não
deve manter as mesmas proporções e medidas durante todos os estágios de crescimento,
menos ainda, do nascimento à vida adulta, como alguns pais sugerem ao profissional.
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