
  Com o intuito de promover a integração entre os setênios respeitando 
suas peculiaridades e gerar ambiências interessantes para os alunos e 
funcionários, o conceito que guiou o projeto se dá em torno da seguinte frase 
de Alves:

 “Se eu não for capaz de aprender a ver pelos meus olhos e a pensar comigo, 
não me digas como se caminha e por onde é o caminho. Deixa-me 
simplesmente acompanhar-te quando eu quiser” 

(ALVES, 2001 - pág. 05)

 Trabalhando assim na autonomia da criança, na vivência do espaço e 
na exploração dos diferentes ambientes, o projeto visa integrar o 
construído com o natural, mesclando as vivências de cada um e 
impulsionando a partir dessa conexão entre a pedagogia, a arquitetura e a 
experimentação, uma educação mais humana e com maior qualidade. 
Sendo assim, os volumes da instituição foram projetados de modo que 
possuíssem uma permeabilidade entre os cheios, fazendo com que as 
crianças explorem tanto o construído quanto os espaços abertos, estejam 
eles em contato com a natureza ou não. Sabendo a importância dos 
espaços protegidos e seguros, especialmente no primeiro setênio, certos 
espaços serão projetados visando uma maior barreira entre o interior e 
exterior da escola, ora feitas com vegetação e ora feitas com a própria 
estrutura da edificação. Para a porção construída do projeto fora pensado, 
como em grande parte das escolas Waldorf, na criação de plantas baixas 
mais angulosas e amplas, evitando nas salas de aula a existência de 
ângulos retos nas extremidades. Já nas áreas externas, conformou-se 
espaços centrais abertos que possibilitem usuais apresentações dos 
alunos, eventuais eventos festivos e diversidade do uso do espaço.
 A Escola Waldorf Motirõ conta no total com 57 ambientes, que vão 
desde salas de aula do maternal, ensino fundamental e médio até duas 
bibliotecas, espaços amplos para trabalhos manuais e expressões 
artísticas como música e euritmia. Para acessar a escola existem dois 
caminhos diferentes, um pela praça seca localizada na Avenida Luiz 
Boiteux Piazza e outro pela Rua dos Pássaros (antiga rua de acesso a 
Casan), os quais o primeiro é feito apenas para passagem de pedestres 
e/ou ciclista, enquanto a segunda é majoritariamente para veículos pois é 
onde se encontra a entrada do estacionamento da escola. O 
estacionamento por sua vez possui 74 vagas para carros e conta com 
espaços para estacionar motos e bicicletas nas laterais, possuindo esta 
dimensão para dar suporte em dias de eventos como as recorrentes 
apresentações de teatro e demais festividades. 
 Os pátios entre os blocos principais da escola se configuram por dois 
caracteres diferentes, o primeiro se localiza entre as salas do terceiro 
setênio a área artística (salas de música, euritmia, trabalhos manuais 
gerais, etc), configurado de forma mais seca com espaços de circulação e 
estar livre, contendo apenas bancos de pedra voltados para o deck das 
salas citadas acima, permitindo abrigar uma pequena plateia em casos de 
apresentações ao ar livre. Já o segundo, locado depois da cobertura que 
liga um bloco ao outro, possui um carácter mais de brincadeira e natural, 
com grama e mais árvores, lembrando levemente as florestas da escola e 
deixando um grande espaço para quaisqueres atividades ao ar livre, que 
podem ir desde apresentações até brincadeiras com bola. Este pátio se 
estende até a Torre Noroeste onde será feito rito de passagem dos alunos 
do primeiro setênio para o segundo setênio, sendo assim, ele faz uma 
transição entre o primeiro setênio mais natural e arbóreo para o terceiro 
mais contemporâneo e ligado ao mundo externo.
 Para a conformação dos setênios, fora feito um diagrama esquemático 
das características principais de cada fase e de como usar os espaços 
abertos e fechados para estimular o desenvolvimento em cada etapa. Além 
disso, foi levado em consideração para a concepção do 

projeto a melhor forma de interagir entre 
um setênio e outro conforme as 
necessidades de cada um. Para o segundo e 
terceiro setênio projetou-se um formato de 
sala muito semelhante a um hexágono, porém 
seu alargamento central fazem referência ao 
formato de sala indicado por Rudolf Steiner, o qual 
sugeriu que as salas foram trapezoidais e os alunos 
ficassem locados na porção mais estreita para ao 
observarem o professor tivessem uma visão de mundo 
mais ampliada, enquanto a professora os observaria 
mais atentamente em um visão convergente. Sendo 
assim o layout da sala se configura de modo que os alunos 
ao prestarem atenção na aula tenham essa visão ampliada 
e a professor uma mais direcional. Com a intenção de 
conectar os alunos com a natureza e promover atividades da 
classe ao ar livre, as salas possuem portas de correr voltadas 
para pequenos quintais compartilhados entre as salas ao lado, 
permitindo que os alunos plantem, explorem e tenham momentos 
de conexão com a natureza. 
 Um ponto interessante para ressaltar de diferença entre as 
salas do segundo e terceiro setênio são as mesas dos alunos, as 
quais começam nas primeiras salas do segundo setênio com grandes 
mesas coletivas de seis alunos e que se modificam ao longo dos anos 
para mesas coletivas de três alunos, diferenciando assim os alunos que 
estão vindo do primeiro setênio mais coletivo para os que estão indo para 
o terceiro setênio onde a individualidade já está mais formada e as mesas 
são formadas por duplas, visando assim proporcionar cooperativa e 
coletividade enquanto respeita a individualidade do aluno. 
 A transição entre o primeiro setênio e segundo setênio é feita de forma 
mais marcante e importante, é nesta fase da vida que as crianças passam por 
uma grande mudança de vida, seja ela escolar ou pessoal pois é onde elas 
começam a ter mais noção do mundo fora da sua espaço habitual e passam a ter 
mais consciência do outro e de si próprio. Nesta momento de transição é feito é feito 
um ritual de passagem chamado “Rito de passagem do arco de flores” no qual os 
alunos que estão saindo do primeiro setênio passam por um arco de flores e são 
entregues por seus professores antigo aos seus novos e aos alunos das séries finais, 
recebendo-os e acolhendo-os nessa nova fase. Levando muito em consideração este 
ritual tão marcante na vida da criança foi criado um espaço especial para esse rito no qual 
a criança atravessa o lago locado entre os dois setênio e passará por baixo de torre até 
encontrar as novas professores e colegas. É importante ressaltar que todo esse espaço é 
envolto por uma das pequenas florestas da escola, possuindo muita vegetação e contato com 
a natureza em todo o processo. 
 Enquanto os outros setênio eram mais contemporâneos e levemente moderno, o primeiro 
setênio é um local que deve remeter ao aluno a sensação de lar e conforto. Por este motivo a 
arquitetura das salas se assemelha muito a pequenas residências, com pequenas varandas na 
frente da sala que permitem atividades ao ar livre em um espaço coberto a exclusivo das salas. As 
configurações espaciais são feitas para que as salas de maternal estejam afastadas das salas de 
jardim, respeitando cada fase da vida e as diferentes atividades pedagógicas. Apesar de existirem pátio 
gramados próprios para cada um dos núcleos infantis também existem espaços os quais todas as 
crianças conseguem interagir independente da faixa etária. Todo o primeiro setênio está envolto nas 
pequenas florestas da escola, sendo apelidadas carinhosamente por floresta encantada por este ser um 
momento da vida o qual o lúdico, a imaginação e a exploração é muito forte e deve ser incentivada ao 
máximo. Levando este ponto em consideração, foram criadas torres de norteamento espaçadas em quatro 
pontos na floresta encantada, denominados conforme sua orientação solar como Noroeste, Nordeste, Sudeste 
e Sudoeste, possuindo uma altura de 10 metros com a intenção se ser um ponto de referência em meio a tanta 
vegetação e também marcar os extremos do colégio. O ritual de passagem é feito sob a Torre Noroeste e a 
entrada por meio do estacionamento é feita através da Torre Sudoeste, servindo como um portal entre o mundo 
exterior e o mundo encantando do primeiro setênio. 


