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RESUMO 

 
Durante o século XIX o ambiente escolar não apresentava grande preocupação ou cuidado em 
relação aos seus ocupantes, porém atualmente temos visto o quanto esse espaço interfere na 
educação e saúde dos alunos e professores já que uma iluminação inadequada pode gerar 
problemas visuais, de concentração e cansaço. A proposta é o desenvolvimento de um projeto 
arquitetônico que busca proporcionar um local adequado contemplando o conforto ambiental para 
seus usuários através de técnicas de construção sustentável e do estudo climático para minimizar o 
uso da iluminação artificial reduzindo assim o gasto energético. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar a contextualização de como os ambientes educacionais eram no passado e a evolução 
dos mesmo para os dias atuais, com o foco voltado para uma edificação sustentável através de 
soluções arquitetônicas que visem melhor aproveitamento da luz natural. O estudo foi realizado a 
partir de uma revisão bibliográfica com o objetivo de descrever a importância do tema. Para o 
desenvolvimento do estudo foi utilizado como referência alguns projetos de edificações escolares, 
que tem como foco o uso da iluminação natural, evidenciando a eficiência energética e a melhora de 
produtividade de seus ocupantes em ambientes projetados que utilizaram soluções arquitetônicas de 
modo a propiciar melhor conforto ambiental. Como conclusão desse estudo foi possível notar que a 
iluminação natural traz conforto e benefícios a saúde dos seres humanos, além de ser uma energia 
renovável que reduz o gasto energético das edificações. 
 
Linha de Pesquisa: Luz Natural, Entradas Zenitais, Arquitetura Escolar, Eficiência Energética. 

 
ABSTRACT 

 
During the XIX century the school environment did not have major concerns or care in relation to its 
occupants, but it has now been seen how much the school space interferes in the education and 
health of students and teachers. The architectural project seeks to present an adequate and 
comfortable location for its users through sustainable construction techniques and climate study to 
minimize the use of artificial lighting thus reducing energy expenditure. This work aims to present the 
contextualization of what educational environments were like in the past and the evolution of them to 
the present day with a focus on sustainable building with natural light entrances (zenith openings) and 
side openings in buildings. The study was carried out based on a literature review with the objective of 
describing the importance of the theme. As references, some projects of school buildings were used, 
whose main objective is the use of natural lighting, evidencing the energy efficiency and increased 
performance and comfort of occupants. As a conclusion of this study, it was possible to notice that 
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natural lighting brings comfort and benefits to the health of human beings, besides being a renewable 
energy that reduces the energy expenditure of buildings. 
 

Keywords: Natural Light, Zenith Entrances, School Architecture, Energy Efficiency. 
 

1. INTRODUÇÃO  
 
A luz natural é uma das fontes de energia mais importantes para os seres 

vivos, pois é através dela que conseguimos realizar as mais diversas atividades e 

tarefas com segurança e nitidez. Essa energia é transmitida pelo Sol através de 

radiações Ultravioleta e Infravermelho que podem afetar de forma direta os 

processos físicos, químicos e biológicos dos indivíduos e trazem também um grande 

impacto na atmosfera e no clima do planeta (PINHEIRO; CRIVELARO, 2020; 

GÓMEZ et al., 2018).  

No projeto arquitetônico a iluminação natural nas edificações é utilizada com o 

objetivo de trazer conforto e bem-estar para os usuários através de ambientes bem 

iluminados, arejados, permitindo um melhor contato visual com o meio externo. Além 

desses fatores ela também se torna uma grande aliada do meio sustentável já que 

reduz consideravelmente o uso de iluminação artificial reduzindo assim o gasto 

energético (SCHERER, 2019).  

No ambiente escolar a iluminação natural traz uma ótima contribuição quando 

relacionada ao desempenho do aluno em termos de atenção e aprendizagem, pois 

ambientes mal iluminados podem causar problemas de saúde, como exemplo 

podemos citar a falta de concentração e a memória, por esse motivo é de suma 

importância que os estudantes tenham contato com um espaço adequado para seu 

bom rendimento (BURGOS; GRIGOLETTI; PAIXÃO, 2015).  

. 

 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica com o 

objetivo de descrever a importância do tema: A Iluminação Natural e o Desempenho 

Energético em Edificações Escolares. Para elaboração desse trabalho foram 
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consultados artigos científicos nas 

bases de dados SciELO e outras bases de domínio 

público e em livros disponíveis na biblioteca da faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva e em outros acervos. Esse trabalho foi realizado no período de 

julho a outubro de 2020 com estudos de datas mais antigas de 2007 e mais 

recentes de 2020. 

 

3. A EVOLUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATURAL E EDIFICAÇÕES ESCOLARES 

 

No século XIX as escolas seguiam um padrão de construção e 

desenvolvimento dos projetos onde apenas a funcionalidade era o aspecto a ser 

considerado. Inicialmente os prédios eram construídos para diversos usos e depois 

se necessário eram feitas algumas adaptações para se adequar a educação 

(BALTAR, 2001). 

 As primeiras edificações escolares surgiram no estado de São Paulo com 

imóveis alugados em um espaço bem simples contendo sala de aula, museu, 

galpões e sanitários, possuindo várias características de ambientes rurais. Com a 

mudança de governo (regime imperial para o republicano) o Estado começou a ter 

mais responsabilidades educacionais se inspirando em modelos europeus para as 

construções, porém a necessidade era de escolas de baixo custo que pudessem ser 

construídas rapidamente tornando os projetos genéricos (LOPES, 2006).  

No passado o uso da iluminação natural e o conforto lumínico não era uma 

pauta a ser discutida durante a construção das edificações escolares, sendo seu uso 

muito recente, já que o uso de iluminação artificial fornecia a quantidade suficiente 

de luz e poderia ser controlado ligando ou desligando a mesma. Outro ponto 

histórico relacionado a construção desses ambientes era que a arquitetura ou o 

conforto do espaço não eram vistos como algo que influenciava no aprendizado 

(GROU; MARCELO, 2018).  

 

Figura 1: Projeto Tipo de Escola de 1895  
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Fonte: Revista Projeto (1986) (https://revistaprojeto.com.br/?s=escola) 
 

A escola se tornou um local cada vez mais significante para os seres 

humanos, tendo em vista a educação como um dos pilares fundamentais nos planos 

de ascensão social e está se tornando um investimento para melhora do futuro como 

nação e como promoção do sucesso individual da população (FELÍCIO; 

FERNANDES, 2005). 

O ambiente escolar pretende que os alunos adquiram conhecimento naquele 

local e a arquitetura tem total influencia no aprendizado, pois ela tem como princípio 

desenvolver ambientes apropriados para que as atividades que serão desenvolvidas 

ali possibilitem o máximo de conhecimento. Sendo assim é necessário considerar 

que as edificações apresentem conforto ambiental para o bem-estar dos alunos e 

aproveitamento didático (BELTRAME; MOURA, 2009).  

O projeto arquitetônico deve criar um ambiente adaptado e bem iluminado 

para que os alunos e professores possam ter conforto e qualidade e um dos meios 

para transmitir essa sensação de bem-estar é o conforto luminoso. O arquiteto pode 

ter a  iluminação natural como principal aliado para ter a função de promover um 

espaço agradável, positivo e que promova conforto psicológico trazendo benefícios 

para a saúde e ajudando na influência do ciclo biológico, melhorando a condição do 

ser humano (ALBUQUERQUE; AMORIM, 2012). 
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Quando ela é corretamente utilizada em um projeto, traz diversos benefícios 

para a edificação reduzindo o uso da energia artificial com a utilização de soluções 

como as entradas laterais e zenitais que contribuem para melhorar a distribuição da 

luz, seguindo as orientações adequadas para se obter um ambiente mais agradável 

(SCHERER, 2019). 

Para Lamberts, Dutra e Pereira (2014) a luz natural é mais requisitada em 

ambientes de trabalho e estudo em relação a iluminação artificial, pois a visualização 

do exterior alivia a tensão e o estresse que está associada com as atividades que 

são realizadas no local, além de servir como um estímulo ambiental. 

Sendo assim a luz natural é umas das fontes de energia mais importantes 

para o ser humano e para todos os seres vivos pois através dela os indivíduos 

realizam as mais diversas atividades com uma visão nítida e a usam como fonte de 

sobrevivência para suas funções fisiológicas (PINHEIRO; CRIVELARO, 2020).  

Essa energia é transmitida pelo Sol, estrela central do sistema solar, em 

forma de radiação curtas e longas que são chamadas de raios Ultravioleta e 

Infravermelho, não sendo visíveis a olho nu. Essa radiação eletromagnética afeta e 

estabelece relações com os processos biológicos, físicos e químicos e sua variação 

interfere no clima e na atmosfera do Planeta Terra (GÓMEZ et al., 2018). 

A luz natural foi caracterizada como ciência e arte. Como ciência podem ser 

colocados seus inúmeros benefícios sobre o psicológico e fisiológico dos seres 

humanos e de ser um sistema ambiental. Como arte ela adiciona um valor estético e 

sustentável a edificação (FONSECA; PEREIRA; CLARO, 2010). 

Quando ela é corretamente utilizada em um projeto arquitetônico, acaba 

trazendo diversos benefícios para a edificação podendo reduzir o uso da energia 

artificial com a utilização de soluções como as entradas laterais e zenitais que 

contribuem para melhorar a distribuição da luz, seguindo as orientações adequadas 

para se obter um ambiente mais agradável (SCHERER, 2019). 

Em nossa situação atual é perceptível a preocupação com o consumo de 

energia elétrica no mundo, principalmente por questões energéticas-ambientais. 

(CARROCHO; AMORIM, 2005). De acordo com o Balanço Energético Nacional, no 

Brasil cerca de 14% do dispêndio final de energia e 47% do consumo total de 
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eletricidade são consumidos pelos setores residenciais e públicos no país e cerca de 

70% dessa energia é utilizada para os sistemas de iluminação artificial. Perante a 

situação aumenta a necessidade de estratégias para diminuir o consumo e umas 

das táticas que podem ser utilizadas é o uso da iluminação natural (RUPP; GHISI, 

2013). 

 

As soluções projetais arquitetônicas mais utilizadas nas edificações como 

meio de iluminação natural são as janelas, a luz que essa abertura lateral 

proporciona é gradiente, iluminando bastante os espaços próximos a ela e pouco o 

interior do ambiente. Esse modelo é mais propício para a parte estética da 

edificação, além de permitir o contato visual com a paisagem exterior (BOYCE, 

1998).  

 

Figura 2: Aberturas laterais  

   

 

Fonte: Oliveira (2005) 

 

As aberturas zenitais são adicionadas nas coberturas dos ambientes que 

esse meio será utilizado, de forma geral não apresentam ao campo de visão a 

paisagem externa mas possibilitam que sejam vistos o céu e as condições climáticas 

externas (ROBBINS, 1986). Essas aberturas permitem a entrada da luz natural 

através de entradas que podem ser feitas nas paredes ou na cobertura de uma 

edificação, elas também podem aumentar a ventilação do espaço tornando o 
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ambiente mais confortável desde que não ocupem uma área maior que 10% do piso 

(VIANNA; GONÇALVES, 2001).  

Sendo considerada uma das fontes mais eficientes de iluminação por trazer 

ao ambiente uma luz homogênea quando comparada as aberturas laterais, esse 

modelo garante conforto visual sendo que seu plano se desenvolve de forma 

prioritária em horizontal. Outro fator que torna a abertura zenital extremamente viável 

é que muitas vezes devido expansão urbana as aberturas laterais podem bloquear 

ou inviabilizar a luz, ou mesmo um fechamento de cortinas visando privacidade 

podem reduzir a iluminação (MAPELLI; LARANJA; ALVAREZ, 2018). 

 

 

As entradas zenitais conhecidas como sheds são uma forma de permitir a 

entrada da luz natural no ambiente através de aberturas na cobertura do edifício, 

nesse método é feito em forma de dentes serrilhados e para uma iluminação mais 

eficiente essas aberturas devem estar voltadas para o sul (NONATO et al., 2019). 

 

Figura 3: Exemplo Sheds                 

 

 

Fonte: Hospital Sara Kubitschek - Salvador – BA (https://www.archdaily.com.br/br/01-36653/classicos-
da-arquitetura-hospital-sarah-kubitschek-salvador-joao-filgueiras-lima-lele) 
 
 
 
 

A claraboia é uma entrada vertical ou inclinada na cobertura do espaço que 

evita a radiação da luz solar de forma direta e permite que a luz adentre o ambiente 

elevando o nível de iluminância (BITTENCOURT; BATISTA, 2003). 
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Outro exemplo para entradas zenitais é o átrio que se usado de maneira 

eficiente permite que a luz solar seja melhor aproveitada principalmente em 

construções lineares como escolas, aeroportos e terminais ferroviários (LAMBERTS; 

DUTRA; PEREIRA, 2014). 

 

Figura 4: Exemplo átrio                                           

 
Fonte: Oficina cultural Oswald de Andrade (https://oficinasculturais.org.br/espacos-2/oswald-de-
andrade/) 
 
 
4. CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

 

Através deste trabalho de análise bibliográfica pode-se entender sobre a 

evolução e as características do espaço escolar e seus princípios e formas de 

construção pelo conhecimento adquirido sobre o uso da iluminação natural e como a 

arquitetura interfere no aprendizado dos ocupantes. 

Notou-se que as pesquisas envolvendo o organismo humano e seu 

funcionamento estão ligadas ao espaço no qual se encontram e que com a evolução 

das pesquisas na área dos projetos escolares contribuem no aprendizado dos 

alunos e em quesito arquitetônico, pode-se dizer que a luz natural é uma energia 

renovável e reduz o gasto com iluminação artificial. 

Como resultado desta pesquisa foi possível notar a capacidade de um 

arquiteto de planejar o espaço usando de estratégias construtivas, aproveitando os 

benefícios climáticos da região para um aproveitamento maior das condições 

naturais a favor dos ocupantes e que a iluminação é primordial à saúde psicológica 
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de todos e o conforto dos espaços escolares está diretamente ligada a forma em 

que os projetos arquitetônicos são pensados. 
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