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RESUMO 

 
 
LENKER, Carolina Alves. Conjunto Formar - Mesa e Cadeira Escolar Modular. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019 (Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação)  

 
É desenvolvido neste projeto uma mesa e uma cadeira com inspiração em 
Montessori para crianças com faixa etária de 9 a 12 anos em colégios que estimulem 
o coletivo. Possui o objetivo de abrigar várias atividades em um ambiente múltiplo 
através de diferentes configurações de organização espacial. Possibilitando o 
aprimoramento do aluno através de posicionamentos de sua carteira de forma 
diferenciada. Além de poder apresentar uma adaptabilidade ergonômica para evitar 
possíveis danos físicos no aluno. Foram feitas visitas, estudos, alternativas e testes 
até chegar ao modelo final, sendo este o mais apropriado. 
 
Palavras-chave: Mobiliário escolar. Sala de aula. Modular. Organizacional. 
 
  



 

 
ABSTRACT 

 
 
LENKER, Carolina Alves. Form - Modular School Table and Chair. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2019. (Graduation Course Completion Work - 
Design Project 7)  

 
This Project developed a table and a chair with Montessori’s inspiration for children 
with 9 to 12 years old on colleges that stimulate the collective. It has the objective of 
harboring several activities in a multiple environment through different configurations 
of spatial organization. Enabling the improvement of the student through placements 
of his portfolio in a differentiated way. Besides being able to present an ergonomic 
adaptability to avoid possible physical damages in the student. Visits, studies, 
alternatives and tests are made until arriving at the final more apropriated model. 
 
Keywords: School furniture. Classroom. Modular. Organizational structure. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como projeto de conclusão de curso de Desenho Industrial da UFF, 

ministrado pela autora, é desenvolvido um conjunto de mesa e cadeira escolar 

modular. Concebido com o intuito de serem utilizados em salas de aulas que 

estimulem o coletivo. 

Por meio do primeiro capítulo, na fase de conceituação, é que se pode definir 

melhor o conceito e objetivo do projeto, para direcionar o rumo ao qual seguiria. 

Mediante estudos abrangentes acerca do tema móveis escolares, conclui-se que o 

produto foi idealizado para abrigar várias atividades em um ambiente múltiplo 

através de diferentes configurações de organização espacial. Desta forma, 

promove-se o aprimoramento do aluno, por meio de posicionamentos de sua 

carteira de forma diferenciada. Além de possuir uma adaptabilidade ergonômica 

para evitar possíveis danos físicos, por meio da regulagem de altura, adequando-se 

ao tamanho da criança. 

Na fase de Proposição, são feitas pesquisas mais aprofundadas no segundo 

capítulo, podendo compreender melhor o espaço estudado, seus métodos, material 

aplicado e vivenciando a rotina dos alunos. No caso, o foco é direcionado para a 

sala do Agrupado 5, de 9 a 12 anos, do Colégio Ágora no Ingá, cidade de Niterói. 

Então no capítulo seguinte de Levantamento, Análise e Síntese de Dados é possível 

analisar suas disfunções e captar seu fluxo de movimento e práticas por meio de 

análises de tarefa, fluxograma de atividade e mapofluxograma da sala. 

Nesta etapa, também entra em análise o mercado envolvido, entendendo os 

concorrentes diretos e indiretos da mesa e cadeira, assim como as tendências e o 

que pode ser utilizado no lugar das mesmas. Logo, são verificados leis, normas, 

restrições e requisitos de um mobiliário escolar para a aplicação de forma correta 

nos ambientes estudantis. Assim, por meio da modelagem verbal que é feita uma 

pré-descrição de como são idealizados os produtos. 

Na etapa de Materialização a parte da construção do projeto começa. 

Primeiramente é feito um mockup com material simples para verificar as medidas 

inicialmente desenvolvidas, nas quais por meio de testes com os alunos, pode-se 

notar as falhas e modificá-las. Em seguida, é feito um modelo preliminar de madeira, 

desenvolvido no período anterior, por meio de uma ideia inicial. A partir deste, pode-
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se verificar de forma mais concreta que a idealização da regulagem de altura inicial 

não estava funcional e nem adequada, tampouco o design da cadeira, além dos 

problemas de peso e movimentação. 

Contudo, por meio destas tentativas e na criação de um novo modelo, o 

projeto chegou até o protótipo final, adequando-se aos requisitos e finalidades 

propostos. Foram realizados testes na sala de aula do colégio estudado, verificando 

a ergonomia, funcionalidade e feedback dos alunos envolvidos. Os produtos são 

melhores descritos por meio de figuras em 3D feitas no programa Solid Works, 

criando as imagens do rendering, detalhamento das partes, vista explodida e 

desenho técnico dos móveis. 

Por fim, como último capítulo, apresenta-se a Conclusão de todo o projeto, 

expondo-se os resultados, aprendizados do processo e desdobramento do conjunto 

como um todo. 
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1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1. Motivação 

 

 Este projeto foi desenvolvido pela autora, pois a mesma identificou-se 

pessoalmente com o tema escolhido. Como parte da porcentagem que não se 

adaptou ao método tradicional inserido pelas redes escolares. Da parcela dos quais 

sentiram falta de opções de ensino, formas diferenciadas de aula e de sua 

aplicação. 

Assim, foi idealizado um produto que alcançasse as escolas, alunos e 

pessoas com mentalidades mais abertas para novas alternativas. A ideia é 

disseminar novos conceitos e formas para o desenvolvimento da nova geração, 

desvencilhando-se da imagem de mesas e cadeiras enfileiradas, com pouca 

interação entre os colegas de classe e distanciamento entre o professor e a turma. 

Portanto, foram idealizadas mudanças de características nos móveis, 

optando-se como objetivo neste projeto a mesa e cadeira, uma vez que estes 

produtos são o principal fator de composição de uma sala de aula e definem todo o 

ambiente nas quais estão inseridos. 

 

1.2. Justificativa 

 

 Na atualidade, a maioria das mesas e cadeiras escolares utilizadas não se 

adaptam ao aluno. No ponto de vista ergonômico, Reis (2003) apresenta um estudo 

com alunos da primeira série do Ensino Fundamental de uma escola pública do 

Estado do Paraná, avaliando a pressão ao sentar por meio de um equipamento de 

sensores eletrônicos distribuídos sob o assento. Percebeu-se que a pressão glútea 

aumenta ao utilizar uma cadeira alta demais ao usuário, além da maioria dos 

estudantes queixarem-se de dores musculoesqueléticas, principalmente na região 

dos pés, glúteos e lombar (figura 1). A altura e profundidade da cadeira devem 

depender do usuário a utilizá-lo, precisando apoiar o pé sobre o solo e evitando 

então pressão nos glúteos e coxas, além de dores na coluna. Do contrário, poderão 

prejudicar o desenvolvimento físico do aluno. E conforme Oliveira (2011), uma 
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postura inadequada também ocasiona estresse, cansaço, distração e inquietação, 

dificultando o aprendizado. 

 

 

Figura 1. Percentuais de queixas reportadas pelos alunos do estudo. 
Fonte: “A altura do mobiliário escolar e a distribuição de pressão na região glútea em 

crianças” - Reis, 2003. 

 

 Ademais, as salas de aula de escolas mais tradicionais impossibilitarem o 

desenvolvimento social e criativo da criança por meio da imposição da composição 

em fileira das carteiras. Serodio e Steinle (2015) apontam como a escola não é 

pensada e nem organizada fisicamente para abrigar a criança e integrá-la a este 

ambiente que também é seu, no qual os alunos são apresentados a uma estrutura 

física de padrão nacional, esperando que todos se adaptem sem considerar as suas 

individualidades. Isto ocasiona desmotivação e falta de vontade de estudar. 

 Com base nessas vertentes foi escolhido como projeto a modificação do 

mobiliário escolar, tendo como foco a mesa e cadeira. Desenvolveu-se a partir de 

estudos, visitas e entrevistas com os envolvidos no ambiente do produto, para assim 

poder proporcionar o melhor para os alunos. 

 Para haver uma maior flexibilidade na parte organizacional da sala os objetos 

produzidos foram projetados com formatos e alturas adaptáveis, tornando possível a 

escolha da forma de organização e tamanho mais confortáveis. Como 

consequência, um ambiente escolar mais acolhedor, dinâmico e mutável, conforme 

as necessidades individuais, além de um melhor desenvolvimento educacional, 

social e psicológico. 
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1.3. Análise desenvolvimento histórico 

 

 O mobiliário escolar inicialmente era idealizado para ser utilizado em grandes 

grupos, por meio de mesas e bancos largos acoplados ou separados (figura 2). 

 

 

Figura 2. Mesas acopladas com assentos do início do século XX. 
Fonte: INPR / Musée National de L’éducation – França; Coleção Escola Caetano de 

Campos - Aclimação – São Paulo – SP. (Paccola, 2007)  

 

 Com o tempo, os dois móveis diminuíram de tamanho, porém ainda podendo 

ser utilizado em dupla (figura 3 e 4). Novamente passando a ideia de junção de 

partes, como o apoio da mesa estando nas costas da cadeira (figura 3). 

 

 

Figura 3. Carteira The Gem Desk de 1872. 
Fonte: The National School Furniture Co, 1872, p. 10. 

 

 

Figura 4. Anúncio de mobiliário escolar de 1938, modelo “Ville de Nancy”. 
Fonte: Archtecture d’Aujourd’hui, p. 31. 
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 E logo os móveis adquiriram forma individualizada (figura 5), sendo o mais 

comum nos dias atuais. Estes dispõem de inúmeros modelos, sendo os últimos três 

demonstrados a seguir os mais encontrados geralmente (figura 6, 7 e 8). 

 

 

Figura 5. Carteira Maurice Barret de 1938. 
Fonte: Archtecture d’Aujourd’hui, p. 84. 

 

 

Figura 6 e 7. Mobiliário escolar moderno com tampo de mesa acoplado. 
Fonte: Imagens Google. 

 

 

Figura 8. Mobiliário escolar moderno com cadeira e mesa separadas. 
Fonte: Imagens Google. 
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2. PROPOSIÇÃO: A ESCOLA 

 

2.1. Contexto 
 

 A sala de aula é um espaço em que os alunos passam muitas horas 

estudando, aprendendo, lendo, escrevendo, escutando e interagindo com colegas. 

Teixeira (2012) afirma que é preciso aprimorar este ambiente até se tornar o 

máximo confortável e acolhedor aos envolvidos, sendo um local agradável ao 

estudo e trabalho, além de permitir maior interação entre todos. 

 Já Seródio (2015) cita que as salas tradicionais, com suas mesas e cadeiras 

enfileiradas, não consideram a movimentação dos alunos. Por terem sido 

formuladas por adultos, estes se tornam os únicos ouvidos e vistos por todos. O 

mesmo entende que o espaço precisa ser considerado como uma ação fundamental 

da pedagogia. 

 Então, por parte de Braz (2014), este explica que estão sendo reformulados 

os métodos educacionais, passando por transformações que abrem novos olhares 

para a posição da criança perante o ambiente escolar, considerando a sua 

importância e valor. Estabelecendo, por fim, novas formas em espaços coletivos e 

integrando o cuidado e atenção ao educar. 

 O produto destina-se a utilização em salas de aulas com didáticas que 

estimulem o coletivo. Desta forma, o projeto foi desenvolvido a partir de estudos 

aprofundados realizados por meio de visitas à sala do Agrupado 5, composta por 

crianças de 9 a 12 anos, do Colégio Ágora (figura 9) no bairro do Ingá em Niterói, o 

qual segue a metodologia de Montessori. Neste método, é empregado o conceito do 

coletivo e como a criança mais velha pode passar conhecimento para a mais nova, 

por isso a junção de séries. 
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Figura 9. Entrada do colégio estudado. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

2.2. A metodologia de Montessori 
 

 A escola, na qual o projeto foi desenvolvido, utiliza como método os estudos 

de Maria Montessori, educadora formada em pedagogia, medicina e ciências 

contábeis. Nascida em 31 de agosto de 1870, na Itália, vista por Machado (1980) 

como uma visionária, a frente de sua época. 

A mesma pregava a liberdade, individualidade e atividade do aluno, saindo 

do ensino habitual e introduzindo a “educação para a vida”, estimulando os sentidos, 

criatividade e a vontade de aprender. A movimentação da criança é livre, guiando 

seus estudos e sendo acompanhado pelo(a) professor(a), na qual deve possuir uma 

postura de respeito com relação à formação espontânea da criança. 

“Para ela, a criança não é um pretendente a adulto e, como tal, um ser incompleto. 
Desde seu nascimento, já é um ser humano integral, o que inverte o foco da sala de 
aula tradicional, centrada no professor. [...] As salas de aula tradicionais eram vistas 
com desprezo por Maria Montessori. Ela dizia que pareciam coleções de borboletas, 
com cada aluno preso no seu lugar. Quem entra numa sala de aula de uma escola 
montessoriana encontra crianças espalhadas, sozinhas ou em pequenos grupos, 
concentradas nos exercícios.” (FERRARI, 2008, p. 02). 

 

Alguns dos princípios do método são, conforme cita Machado (1980): 

 

1. O homem evolui como um todo integrado, corpo, alma e espírito; 

2. Por ser capaz de autocrescimento, desenvolve-se por atividade espontânea e 

livre, em ambiente apropriado; 

3. Por ser social, o mesmo não cresce harmoniosamente sozinho: é dando e 

recebendo que estimula o seu potencial e o dos outros; 
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4. Que a criança seja consciente de sua grandeza potencial, através de 

condições e relacionamentos adequados com os objetos e pessoas; 

5. A mesma deverá ser encarada, em toda sua originalidade, com suas 

tendências, necessidades e preferências individuais; 

6. O princípio de ajuda recíproca no ambiente educacional decorre da própria 

natureza humana e é a principal justificativa pelo caráter social do homem, da 

importância da liberdade e do amor; 

7. A mais adequada emulação é a implícita numa forma de estrutura escolar: 

reside no anseio pessoal de crescer na ajuda ao outro e não no comércio de 

notas ou prêmios. 

 

 Montessori considera a relação entre psicologia e pedagogia no estudo e 

formação do homem. Constituindo-se de uma forma científica de educar, 

colaborando no desenvolvimento físico, psíquico, mental e espiritual da criança. 

Utiliza então em suas salas móveis que estejam à altura da criança para seu 

alcance, aspirando por uma sociedade melhor que abrigue a pessoa, por meio de 

um ambiente adequado que atenda às suas possibilidades e sua natureza enquanto 

criança. 

 

2.3. Comparação entre filosofias pedagógicas 
 

 Inicialmente, é preciso diferenciar uma escola denominada tradicional da 

escola considerada construtivista. A primeira fundamenta-se a partir da filosofia da 

essência de Rousseau até a pedagogia da essência de Saviani. 

“Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu após a 
revolução industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de ensino, 
configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do século passado, 
no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da 
humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de consolidação 
da ordem democrática.” (SAVIANI, 1991. p.54) 

 

 Saviani considera a inteligência do aluno como cumulativa, na qual seu papel 

é apenas de memorizar conteúdos, leis, sínteses, limitando-se apenas nisso para 

poder ganhar um papel na sociedade. Enquanto que o professor é a autoridade 

principal e portador da verdade. Conforme os estudos de Leão (1999), a ênfase 

ocorre na transmissão do conhecimento apoiado nos cinco passos formais de 
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Herbart para o método indutivo: preparação, apresentação, assimilação, 

generalização e aplicação. Desta forma, houve críticas a respeito de sua aplicação, 

porém ainda sim é a base teórica e prática para o surgimento de outras linhas 

educativas. 

 Já o construtivismo não é método nem técnica, trata-se de uma postura na 

forma de aquisição do conhecimento. Baseia-se na filosofia iluminista, na qual o 

homem possui a razão, capacidade cognitiva que deve ser desenvolvida ao longo 

da vida por meio da reciprocidade, transmissão e compreensão das ideias do outro. 

“Construtivismo significa isto: a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de 
que, especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como 
algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e 
social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui 
por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou 
no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem 
consciência e, muito menos, pensamento.” (BECKER, 1993. p.88) 

 

 Os principais teóricos construtivistas são: Henri Wallon, L.S. Vigotsky, A. N. 

Leontiev, A. R. Luria, Emília Ferreiro e Jean Piaget, considerado seu principal 

precursor. Piaget focava no desenvolvimento natural da criança, onde a mesma 

possui fases de aprendizado, nas quais se absorverá termos que lhe fazem falta 

conforme a maturidade psicológica, não raciocinando como adulto. Então, acredita 

que o conhecimento vem através de descobertas dela própria, chamado “provocar a 

atividade”. O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se 

tornar. 

 Críticos afirmam que o método de Piaget é em contradição ao de Lev 

Vygotsky. Este estuda a interação do organismo, o meio e como este o influencia, 

crendo que uma das representações de que o ser humano é um ser evoluído é a 

capacidade da utilização de instrumentos; criação de signos, fazer realizações 

mentais sem precisar enxergar o objeto e aprender por meio da experiência ou 

conselho do outro. 

 Porém afirma que a ligação do aluno ao conhecimento é feita através de um 

mediador, dando ao professor este papel primordial, não sendo excludente com as 

relações entre estudantes, pelo contrário. Considera que as interações com o 

externo, o social, são a base do indivíduo, sendo estas organizadas pelo mediador. 

Mas, não considera que é de obrigatoriedade a utilização de grupos, pois os 
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momentos de internalização são importantes para consolidar o conhecimento, 

precisando ser considerados no dia a dia da aula. 

 Assim, para melhor visualizar a relação entre as filosofias citadas e 

Montessori de forma resumida, fora feito um mapa mental a respeito (figura 10). 

 

 

Figura 10. Mapa mental da relação das filosofias pedagógicas. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Desta forma, pode-se evidenciar como o projeto está ligado não apenas à 

metodologia de Montessori. Sendo então o mesmo adaptável tanto para 

metodologias que sigam ideias parecidas quanto para outras que desejam adquirir o 

produto em seu ensino. 

 

2.4. Sala de aula 
 

 A sala é arrumada em foco para trabalhos coletivos (figuras 11 e 12), mas 

não descarta a opção individual (figuras 13 e 14). A coordenadora da escola até 

comenta que sente falta de ao menos duas mesas individuais no ambiente. 

 Em cada sala há cadeiras de cores diferentes, como laranja, amarelo, verde, 

porém de tons mais claros, para harmonizar com o ambiente (figuras 15 e 16). E a 

cada ano reorganizam o espaço e mudam a cor das cadeiras, pois os alunos dos 

agrupados passam em média três anos na mesma sala. Desta forma, evita-se a 
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exaustão da criança e proporciona-se o elemento surpresa. O aluno sempre 

participa, informando a sua opinião a respeito. 

 

  

Figuras 11 e 12. Sala de aula estudada. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 13 e 14. Espaço com puffs e almofadas da sala de aula estudada. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 15 e 16. Sala de aula estudada em outro ângulo. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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2.5. Mobiliário 
 

 O mobiliário Montessoriano é sempre adequado à criança, ao seu alcance, 

com linearidade e ordem nos materiais expostos. As mesas e cadeiras utilizadas 

são, em sua maioria, em formato quadricular para agrupamento de quatro pessoas 

(figuras 17 e 18). Também há duas mesas com formato retangular (figuras 19 e 20) 

e mesa de computador (figuras 21 e 22), ambas para até dois alunos. 

 

  

Figuras 17 e 18. Mesas e cadeiras da sala. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 19 e 20. Mesa retangular branca para duplas e cadeiras azuis. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 21 e 22. Mesa de computador para duplas e espaço da sala. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Há disposição também de outros móveis, tais como estantes para guardar 

guias de estudo (figura 23), livros (figuras 24 e 25) e fichários (figura 26), além de 

dois quadros brancos (figuras 27 e 28). E com um espaço para os materiais de 

limpeza (figura 29), outro para os tapetes para atividades no chão (figura 30) e puffs 

com almofadas (figuras 31). 

 

  

 Figura 23 e 24. Estante com os guias de estudo e estante de materiais. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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 Figura 25 e 26. Estante de livros e estante para guardar os fichários. 
Fonte: acervo pessoal. 

 

  

 Figuras 27 e 28. Dois quadros brancos da sala. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

   

 Figuras 29, 30 e 31. Materiais de limpeza, tapetes para atividades no chão e pufs. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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2.6. Materiais utilizados pelos alunos 
 

 Os materiais utilizados na sala de aula são: mochilas, as quais ficam do lado 

de fora da sala (figura 32), estojo com caneta, lápis e borracha, fichário e agenda 

(figuras 33, 34 e 35). Além dos lápis, guias de estudo e atividades disponibilizadas 

no ambiente (figuras 36 e 37). 

 

 

Figura 32. Mochilas penduradas no lado de fora da sala. 
Fonte: Acervo pessoal.  

 

   

Figuras 33, 34 e 35. estojo, agenda e fichário de aluno. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figura 36 e 37. Guia de estudo e canetinhas e lápis da sala. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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2.7. Tipos de arranjos das salas de aula 
 

 Conforme os estudos de Bergmiller (1999), as salas das didáticas mais atuais 

precisam de um ambiente com mobilidade, adaptando-se conforme a atividade, 

sendo fundamental para o ensino e aprendizagem. O mesmo demonstra em 

desenhos alguns exemplos de organização, os quais podem variar de acordo com o 

mobiliário, espaço e o deslocamento almejado (figuras 38, 39 e 40). 

 

 

Figura 38. Forma de organização em salas tradicionais. 
Fonte: “Ensino fundamental - mobiliário escolar” (BERGMILLER, 1999) 

 

 

Figura 39. Forma de organização de salas de didáticas atuais. 
Fonte: “Ensino fundamental - mobiliário escolar” (BERGMILLER, 1999) 
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Figura 40. Forma de organização para vídeo. 
Fonte: “Ensino fundamental - mobiliário escolar” (BERGMILLER, 1999)  



35 
 

 

 

3. LEVANTAMENTO, ANÁLISE E SÍNTESE DE DADOS 

 

3.1. Levantamento e análise de dados 

 

3.1.1. Problematização Ergonômica 

 

 Categorização e taxionomia dos problemas ergonômicos: 

 

- Problema interfacial postural: por ser uma turma com alunos de 9 a 12 

anos, na maioria a diferença de altura é grande, causando dificuldade para os 

de menor altura. Estes não conseguem colocar os pés inteiramente no chão 

quando sentados, podendo causar uma série de danos físicos. Além de 

repetidamente ficarem curvados enquanto realizam uma tarefa sobre a mesa. 

 

  

Figuras 41 e 42. Aluna de 12 anos com 1,35m sentada. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

- Problema movimentacional: as mesas são leves para transportar, porém o 

que atrapalha é o tamanho. É necessário levantá-la para que não se arraste 

no chão, podendo machucar alguém no caminho ou derrubar algo. 
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Figuras 43 e 44. Aluna levantando mesa para movimentá-la. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 45. Aluna recebendo ajuda para movimentar a mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

- Problema acidentário: as cadeiras possuem parafusos que arrancam 

acidentalmente fios de cabelos, além de incomodarem ao encostar. 

 

 

Figura 46. Uma das cadeiras utilizadas na sala. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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3.1.2. Disfunções sistêmicas 

 

- Disposição dos elementos: os alunos na sua maioria usam fichários, 

agenda e estojo. Quando trabalham mais de dois na mesma mesa ficam com 

pouco espaço, além de mal organizado, precisando às vezes colocar o 

fichário no chão por falta de local adequado. 

 

 

Figura 47. Alunas fazendo atividade na mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

3.1.3. Análise da tarefa 

 

Tabela 1. Análise da tarefa do aluno 

  

Aluno chega ao colégio. Aluno deixa mochila no gancho. 
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Aluno entra na sala e vai até a mesa. Aluno senta na cadeira. 

  

Aluno arruma o material sobre a mesa. Aluno levanta da cadeira. 

  

Aluno vai até a estante e escolhe o guia 

de estudo na qual irá utilizar. 

Aluno volta e senta na cadeira. 
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Aluno tira dúvida com professor. Outro aluno chega. 

  

Os alunos sentam juntos na mesa e 

estudam separadamente ou em grupo. 

Aluno guarda seu material. 

 
 

Aluno caminha pela sala. Vai até onde estão guardados os 

tapetes para atividades no chão e pega 

um para utlizar. 
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Aluno arruma o tapete no chão. Aluno escolhe a atividade na qual usará 

da estante. 

 

 

Aluno coloca o material e a atividade no 

chão. 

Aluno utiliza a atividade tanto em 

individual quanto em grupo. 

  

Depois de terminada a atividade, o 

aluno arruma o tapete e o material 

utilizado. 

Aluno coloca o tapete de volta no lugar 

adequado. 
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Aluno caminha pela sala até a mesa 

dos computadores. 

Aluno senta na cadeira da mesa dos 

computadores. 

  

Aluno utiliza o computador, usando sites 

de aprendizado indicados pelos guias 

de estudo. 

Aluno sai da mesa de computador. 

  

Aluno senta em um dos puffs na qual 

estão ao redor da sala. 

Outro aluno chega perto e estuda junto. 
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O outro aluno pega a almofada na qual 

está posicionada entre os puffs. 

O outro aluno utiliza a almofada para 

sentar no chão de forma mais 

confortável. 

  

Ao terminarem, o outro aluno guarda de 

volta a almofada na posição adequada. 

Os dois alunos saem do e voltam para 

as mesas ou fazem outra atividade. 

  

No fim da aula, o aluno caminha até 

onde estão os materiais de limpeza. 

Aluno pega a vassoura. 
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Alunos varrem a sala. Aluno pega outros materiais de limpeza. 

  

Aluno pega a escova com pá, o pano e 

o borrifador com álcool dentro. 

Vão até a mesa e retiram o material que 

está em cima. 

  

Alunos limpam as mesas. Depois de tudo terminado, guardam os 

materiais de limpeza de volta. 
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Aluno sai da sala e pega a mochila na 

qual está pendurada no lado de fora. 

Aluno coloca a mochila e vai para casa. 

FONTE: A autora. 

 

3.1.4. Assunção postural 

 

Tabela 2. Assunção Postural dos alunos 

  

Braços: um pouco flexionados. 

Tronco: reto e um pouco inclinado para 

frente. 

Pés: solado inteiro no chão. 

Cabeça: um pouco inclinada para 

baixo. 

Braços: postos sobre a mesa e 

flexionados. 

Tronco: ereto. 

Pés: solado inteiro no chão. 

Cabeça: um pouco inclinada para 

frente. 
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Menor aluno, com 11 anos e 1,35m. 

Braços: sobre a mesa e flexionados. 

Tronco: ligeiramente curvado para 

frente. 

Pés: ponta dos pés tocando o chão. 

Cabeça: reta. 

Menor aluno, com 11 anos e 1,35m. 

Braços: uma parte apoiados sobre a 

mesa. 

Tronco: ereto. 

Pés: solado inteiro no chão. 

Cabeça: reta. 

  

Maior aluno, com 12 anos e 1,70m. 

Braços: cruzados sobre a mesa. 

Tronco: ligeiramente curvado para 

frente. 

Pés: solado inteiro no chão. 

Cabeça: ligeiramente inclinada para 

baixo. 

Maior aluno, com 12 anos e 1,70m. 

Braços: esticados em cima da mesa. 

Tronco: curvado para frente. 

Pés: solado inteiro no chão. 

Cabeça: cabeça inclinada para baixo. 
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Braços: esticados para frente com 

alcance máximo. 

Tronco: ereto. 

Pés: - 

Cabeça: para frente. 

Braços: esticados para frente com 

alcance máximo. 

Tronco: ereto. 

Pés: - 

Cabeça: para frente. 

FONTE: Acervo pessoal. 

 

3.1.5. Fluxograma da atividade da tarefa 

 

 

Figura 48. Fluxograma da sala de aula. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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3.1.6.  Mapofluxograma 

 

 

Figura 49. Mapa da sala de aula. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 50. Mapa da sala de aula com as separações dos agrupados. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 51. Mapa da sala com indicação dos móveis principais. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 52. Mapa de circulação do aluno dentro da sala. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

3.1.7. Levantamento antropométrico 

 

 Para o estudo antropométrico, utilizou-se o padrão americano, o qual foi 

baseado nos estudos de Henry Dreyfuss no livro “As Medidas do Homem e da 

Mulher - Fatores Humanos em Design” (2002), abrangendo 98% da população. 

Então, foram selecionadas as medidas da criança de 12 e 9 anos, conforme os 

extremos das idades dos alunos da sala estudada. As medidas usadas estão na 

unidade de centímetros. 
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Tabela 3. Manequins antropométricos 

Alturas dos manequins 

  

Visão sagital lateral 

 

 

Vista coronal/frontal 
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Vista cranial/superior 

 

 

FONTE: Acervo pessoal. 

 

3.2. Síntese de dados 

 

3.2.1. Concorrentes diretos e indiretos 

 

● Diretos mesa: 

 

Tabela 4. Concorrentes diretos da mesa 

Imagem do produto Descrição Avaliação 

 

Nome: Mesas Kit 

Sextavado Mesas 

Angulares com 6 

Cadeiras de Ferro 

Coloridas 

Marca: Mobly 

 

Positivo: Possibilita um 

agrupamento de pessoas maior. 

Negativo: Poluição visual pelo 

excesso de cores. 

Interessante: Espaço embaixo 

da mesa para colocar material. 

 

Nome: Mesa Quadrifoglio 

Marca: Metadil 

Positivo: Uso de cores mais 

adequadas. 

Negativo: Não possibilita 

agrupamentos maiores. 

Interessante: Formato 

diferenciado. 
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Nome: Jogo Hexagonal 

Marca: Ínescol 

Positivo: Possibilita um 

agrupamento de pessoas maior. 

Negativo:Poluição visual pelo 

excesso de cores. 

Interessante: Formato final do 

conjunto. 

FONTE: Acervo pessoal. 

 

● Indiretos mesa 

 

Tabela 5. Concorrentes indiretos da mesa 

Imagem do produto Descrição Avaliação 

 

Nome: B-08 mesa 

quadrada com 4 cadeiras 

Marca: Barga 

Positivo: Possibilita mais 

opções de organização com 

outras mesas de mesmo 

formato. 

Negativo: Não é atrativo à 

criança. 

Interessante:  Formato simples. 

 

Nome: B-08 mesa 

redonda com 5 cadeiras 

Marca: Barga 

Positivo: Possibilita um 

agrupamento de pessoas maior. 

Negativo: Não possibilita mais 

opções de organização. 

Interessante: Formato simples. 

 

Nome: B-08 mesa 

sextavada com 6 cadeiras 

Marca: Barga 

Positivo: Possibilita um 

agrupamento de pessoas maior. 

Negativo: Não possibilita mais 

opções de organização. 

Interessante: Formato 

diferenciado. 

FONTE: Acervo pessoal. 
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● Diretos cadeira 

 

Tabela 6. Concorrentes diretos da cadeira 

Imagem do produto Descrição Avaliação 

 

Nome: Cadeira 4611 

Marca: Metadil 

Positivo: Simples, empilhável e 

leve de levantar. 

Negativo: Não é atrativo à 

criança. 

Interessante:  Formato simples. 

 

Nome: Cadeira linha 43, 

número 4313 

Positivo: Com espaço embaixo 

para colocar os materiais. 

Negativo: Não é possível de 

empilhar. 

Interessante: Formato simples. 

 

Nome: Carteira Duo 

Marca: Habto 

Positivo: Junção da cadeira 

com a mesa. Possui rodízios 

para facilitar a movimentação. 

Negativo: Pouco espaço no 

tampo da mesa. 

Interessante: A cadeira e a 

mesa são reguláveis. 

FONTE: Acervo pessoal. 
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● Indiretos cadeira 

 

Tabela 7. Concorrentes indiretos da cadeira 

Imagem do produto Descrição Avaliação 

 

Nome: Puff Quadrado 

Decorativo Corino Preto 

Lymdecor 

Marca: Lymdecor 

Positivo: Simples, confortável e 

leve. 

Negativo: Não possui encosto 

para as costas. 

Interessante: Ocupa pouco 

espaço. 

 

Nome: Almofada Futon 

Cru 

Marca: Walmart. 

Positivo: Confortável, fácil de 

transportar e ocupa pouco 

espaço. 

Negativo: Não serve para ser 

utilizado junto com uma mesa de 

tamanho normal quando 

substitui a cadeira pelo futon. 

Interessante: Permite sentar no 

chão e sair do comum. 

 

Nome: Banco de madeira 

de Abeto. 

Marca: Todo de madeira 

shop. 

Positivo: Une mais as pessoas. 

Negativo: Pesado e difícil de 

movimentar. 

Interessante: Sai do comum. 

FONTE: Acervo pessoal. 
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3.2.2. Requisitos e restrições 

 

Requisitos 

 

● A mesa adquirir uma forma capaz de criar várias configurações a partir do 

conjunto de outras do mesmo modelo; 

● Possibilitar a formação de agrupamentos em grandes números, em dupla ou 

individual; 

● Possuir mecanismo que regule a altura, baseado nas normas da ABNT; 

● Conter cores menos chamativas para não distrair a atenção do aluno no 

momento do estudo; 

● A mesa deve apresentar espaço livre destinado à acomodação e à 

movimentação das pernas do usuário; 

● Oferecer maior comodidade e conforto ao usuário; 

● Visual mais atrativo à criança; 

● Possuir material leve para facilitar o carregamento no momento de limpeza 

dos produtos ou da sala, além do próprio usuário conseguir movimentar; 

● O acabamento deve ser uniforme e livre de defeitos; 

 

Restrições 

Baseado na NBR 14006, “Móveis escolares - Cadeiras e mesas para 

conjunto aluno individual”, se faz necessário que: 

 

● Se a superfície do tampo da mesa for inclinada, esta não deve possuir 

inclinação superior a 10º; 

● Quando houver um porta-objetos sob o tampo da mesa, a altura livre entre o 

tampo e a base do porta-objetos deve ser de no mínimo 60mm. O porta-

objetos deve estar posicionado de forma a não invadir o espaço delimitado 

pelo volume poliédrico; 

 

 E conforme a pesquisa da CEDATE (1982): 

 

● O assento deve ser inclinado em um ângulo mínimo de 4º e máximo de 8º; 
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● A altura do assento deve permitir que as plantas dos pés apoiem-se 

integralmente no chão; 

● Não deve haver pressão do assento contra os músculos inferiores das coxas; 

● A borda frontal da superfície do assento deve ser arredondada (raio mínimo = 

40 mm); 

● Deve haver espaço livre entre o apoio lombar e a superfície de assento, para 

acomodação da região glútea, e permitir o apoio dorsal; 

● A largura do assento não deve ser inferior a menor largura do ombro; 

● A inclinação do encosto em relação ao assento deve ser no mínimo de 100° e 

no máximo de 105°; 

●  As dimensões da prancheta devem ser no mínimo de 230 x 330 mm (área de 

superfície de trabalho); 

 

 

Figura 53. Tabela de dimensões da mesa. 
Fonte: NBR 14006. 
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Figura 54. Tabela de dimensões da cadeira. 
Fonte: NBR 14006. 

 



58 
 

 

 

 Figura 55. Figura das dimensões da mesa e cadeira. 
Fonte: NBR 14006. 

 

 

 

Figuras 56. Padrões do CEDATE. 
Fonte: Equipamentos Escolares 2 (1982). 
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3.2.3. Modelagem verbal 

 

 O projeto deve desenvolver uma mesa e cadeira que possam ser utilizadas 

tanto de forma individual, quanto em dupla ou grupos maiores, dependendo de sua 

forma de organização. A mesa com formato que possibilite a estruturação 

diferenciada da disposição da mesma. Ambos os produtos sendo simples, porém 

atrativos à criança para haver um maior interesse pelo estudo. O produto pode ser 

empregado em colégios montessorianos, como o espaço em estudo, assim como 

em outros ambientes educacionais que integrem ideais semelhantes. 

Além disso, emprega-se uma adaptabilidade ergonômica, conforme a 

necessidade do usuário, por meio da regulagem de altura. Desta forma impossibilita 

dores, desconfortos e problemas que atrapalhem o estudo e desenvolvimento do 

aluno. E aplicação de encaixes que possibilitam mais facilidade no uso, transporte, 

armazenamento e manuseio, sem necessidade de parafusos ou ferramentas.  
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4. MATERIALIZAÇÃO 

 

4.1. Geração de alternativas 

 

 No Projeto de Design 7 foi concluído que o formato do tampo da mesa seria 

de ⅓ de círculo, pois os testes com o mockup demonstraram que um tamanho 

menor seria inadequado para o uso. Contudo, ainda havia dificuldade na mudança 

de altura e design final. 

 Portanto, por meio de pesquisas, pôde-se chegar a um caminho por meio de 

peças de encaixe, as quais facilitaram o mecanismo de mudança de altura sem 

dificultar a utilização ou encarecer a manutenção e reposição de peça. Também 

tornou possível a diminuição da quantidade de materiais necessários para a 

produção, sendo apenas necessária a madeira e tornando o processo mais 

econômico. 

 A seguir estão as primeiras alternativas realizadas no período anterior, até 

chegar às mais recentes. Foram inspiradas em empresas como Fitto Design e a 

Sprout, que seguem a linha de móveis com encaixes. 

 

 Alternativas do período anterior: 

  

Figura 57. Alternativa do formato da mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 58. Alternativa do formato da mesa. 
Fonte. Acervo pessoal. 

 

     

Figura 59. Alternativa do formato da mesa. 
Fonte: Acervo pessoal.  

 

   

Figura 60. Alternativa do formato da mesa. 
Fonte: Acervo pessoal.  

 

   

Figura 61. Alternativa do formato da mesa. 
Fonte. Acervo pessoal. 
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Figura 62. Alternativas da cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 63. Alternativa da mesa e cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Alternativas do período atual: 

 

       

Figuras 64, 65 e 66. Alternativas da mesa 1, 2 e 3. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 67 e 68. Alternativas cadeira 1 e 2. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figuras 69. Alternativa cadeira 3. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figuras 70 e 71. Alternativas mesa 4. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 72 e 73. Alternativa cadeira 4. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Por meio de uma análise com base nos desenhos atuais, foi então decidido 

que as alternativas 4 da mesa e a 4 da cadeira eram as mais adequadas para a 

necessidade do projeto. 

 

4.2. Alternativas dos alunos 

 

 Foi proposto em classe que os estudantes desenhassem e escrevessem 

como idealizavam as mesas e cadeiras da sala de aula. Assim, cada um usou uma 

folha A4 para desenvolver a ideia. Pôde-se então concluir com base na atividade 

que maioria acha necessário haver um espaço para guardar os materiais e assento 

mais confortável da cadeira. Além da preferência pelas cores azul ou amarelo para 

os produtos. 

 

Tabela 8. Alternativas de mesa e cadeira desenvolvidas pelas crianças 
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FONTE: Acervo pessoal. 

 

4.3. Mockup 

 

 Em Projeto de Design 7, foi realizado o mockup de isopor da mesa baseado 

na alternativa escolhida da época, que possuía o formato do tampo menor. Feito 

com medidas estipuladas inicialmente, resultando nas figuras abaixo. 
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Figuras 74, 75 e 76. Vistas mockup de isopor. 
Fonte: A autora. 

 

   

Figuras 77, 78 e 79. Vistas mockup de isopor. 
Fonte: A autora. 

 

 

● Testes antropométricos com mockup: 

 

 Com base nos testes feitos, notou-se a necessidade de aumentar o tamanho 

do tampo, possuindo então um raio de abertura maior para possibilitar a 

movimentação das pernas do estudante. 
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Tabela 9. Testes antropométricos mockup 

Aluno estatura baixa 

   

Aluno estatura média 

   

Aluno estatura alta 

   

FONTE: Acervo pessoal. 
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4.4. Modelos 

 

4.4.1. Primeiro modelo 

 

 Então, em Projeto de Design 7 foi realizado um modelo de madeira da 

alternativa escolhida. Foi utilizada madeira de MDF com superfície branca, 

possuindo em ambos os móveis regulagem de altura por meio de parafusos.  As 

medidas estavam adequadas aos alunos de diferentes estaturas, porém o 

mecanismo e o acabamento eram rudimentares, além dos produtos estarem mais 

pesados do que o normal. Mas, foi necessário como parte do processo, 

principalmente na questão de escolha e teste de mecânica de regulagem. 

 

   

Figuras 80, 81 e 82. Vistas cadeira na menor altura. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

   

Figuras 83, 84 e 85. Vistas mesa na menor altura. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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● Testes antropométricos com primeiro modelo: 

 

Foram realizados testes com a mesa do primeiro modelo com os alunos, já que a 

cadeira não pôde ser finalizada a tempo das aulas do colégio. Contudo, foi avaliado 

o conjunto com alguém da mesma faixa etária. 

As crianças não sentiram dificuldade ao realizar a regulagem e as alturas 

estavam adequadas às mesmas. A mesa não apresentava nenhum desequilíbrio ou 

possível risco. Já a cadeira estava desconfortável para se utilizar por tantas horas 

sentado. 

 

Tabela 10. Testes antropométricos 

Aluno de estatura baixa 

   

Aluno de estatura média 
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Aluno de estatura alta 

   

Aluno estatura média com mesa e cadeira 

   

FONTE: Acervo pessoal. 

 

4.4.2. Segundo modelo 

 

 Então, no período atual, foi realizado um modelo baseado nas novas 

alternativas geradas, com foco em peças de encaixe, ainda mantendo o padrão do 

formato do tampo da mesa. 

 Neste modelo, a mesa possuía quatro peças e a cadeira cinco (figuras 86 e 

87). Na essência, o design estava atrativo, os encaixes adequados e o tamanho 

ideal para se trabalhar em comparação às mesas na qual a sala possui (figuras 88 e 

89). Mas ao testar com os alunos no colégio (figuras 90, 91 e 92), notaram-se 

alguns problemas. 
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A mesa estava muito bamba e sem ponto de equilíbrio, sendo capaz de expor 

um perigo às crianças. Já a cadeira se apresentava um pouco bamba, contudo o 

assento era muito fácil de sair, além de haver a necessidade de mudança com 

relação ao ângulo de curvatura da mesma e do encosto. Por fim, foi observado que, 

com o apoio para pés na mesa, todas as crianças não sentiram necessidade de 

mudar a altura do assento, mantendo no mais alto sempre. Apenas ao sair de perto 

da mesa que era necessária a regulagem. Por meio destes, foi então alterado o 

modelo até chegar ao protótipo final, seguindo as deficiências encontradas. 

 

  

Figuras 86 e 87. Segundo modelo. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 88 e 89. Antes e depois. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 90, 91 e 92. Testes antropométricos com usuários. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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5. PROTOTIPAGEM 

 

5.1. Rendering 

 

 Os móveis são feitos apenas de madeira, sendo que as únicas partes 

cobertas na finalização são as bordas, por meio de uma fita de borda colorida. A 

metodologia de Montessori valoriza o contato com o material, principalmente a 

madeira, relembrando os móveis das casas e deixando o aluno o mais confortável 

possível. Os detalhes com cores são uma forma a mais de chamar atenção da 

criança de forma simples, sem exageros. Há possibilidades de outras cores na linha 

para cada sala possuir uma tonalidade distinta para os móveis, podendo identificá-

las. 

 As peças em encaixes estimulam as crianças a participarem do processo, 

sentindo-se imersos na produção, como parte da jornada. O conjunto mostra, na 

idealização de Montessori, como os mais jovens possuem capacidade de montar as 

peças sozinhas, aumentando sua confiança, habilidades motoras e visão 

tridimensional. 

 

  

Figuras 93 e 94. Rendering cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 95 e 96. Rendering mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

5.1.1. Detalhamento das partes 

 

 A cadeira possui cinco peças e três encaixes específicos para regulagem de 

altura (figura 97), seguindo as normas da ABNT estudadas. Por meio delas, é 

colocado o assento, onde possui um espaço para pega, facilitando o movimento. 

 

 

Figuras 97. Encaixes de altura da cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 O encaixe do tampo é diferente, o mesmo é feito por meio de um gancho. 

Este entra nos furos das laterais das pernas e então é preso ao empurrado para 

baixo (figuras 98 e 99). Além de igualmente possuir uma pega para auxiliar na sua 

movimentação. 
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Figuras 98 e 99. Detalhe encaixe do encosto. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Para manter as pernas firmes, elas possuem uma peça de suporte, feito com 

o mesmo mecanismo de encaixe do encosto (figuras 100 e 101). Este permite maior 

estabilidade no móvel, sem que as pernas se abram ao ser utilizado. 

 

  

Figura 100 e 101. Encaixe do suporte das pernas. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 A mesa igualmente possui cinco encaixes, contudo sem a presença de 

regulagem.  O principal encaixe é composto pelas pernas, que possuem um dente 

na sua lateral, a ser introduzido nos espaços sobrepostos embaixo do tampo, nas 

quais possuem uma trava no fim para a perna não ultrapassar (figuras 102 e 103). 

Além de possuir duas peças de sustentação por meio de encaixes simples, sendo 

uma menor no fim da perna (figura 104) e uma maior no topo da perna (figuras 105 

e 106), inclusive com dupla função de guardar materiais. 
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Figuras 102 e 103. Encaixes do tampo da mesa com as pernas. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 104. Encaixe do suporte menor das pernas da mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 105 e 106. Encaixe do suporte maior das pernas da mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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● Vista explodida 

 

 

Figura 107. Vista explodida da cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 108. Vista explodida da mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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5.1.2. Organização do produto na sala de aula: 

 

 Para visualizar melhor a organização da mesa, foi realizado um esquema de 

suas possíveis posições na sala de aula estudada. Levando-se em conta como 

depende da necessidade da atividade a ser empregada pelo professor. 

A mesa é capaz de obter formato em pequenos e grandes agrupados, em 

dupla e individual. Permite reunir na forma original de círculo (figura 109), ou em 

uma estrutura de onda (figura 110), permitindo diversas variáveis ao mesmo tempo 

(figura 111) e até serem enfileiradas (figura 112). 

 

Figura 109. Organização da sala em agrupados de 4. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 110. Organização da sala em agrupados maiores. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 111. Organização da sala em dupla. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 112. Organização da sala em individual. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

5.2. Identidade visual 

 

 O conjunto da mesa e cadeira requeria a criação de uma marca de 

identificação. Principalmente para o caso de mais tarde ser desenvolvida uma linha 

com base nos produtos realizados neste projeto foi concebida uma identidade. 

 Primeiramente foi escolhido o nome “Formar”, em vista de o conjunto criar 

diferentes configurações de espaço, modelar o formato de um círculo e, sobretudo, 

formar a criança no seu desenvolvimento físico, intelectual e social. Para a sua 

tipografia, por meio de pesquisas, pode-se desenvolver uma forma de leitura fácil, 

simples e arredondada (figura 114). Seguindo como base o conceito de fechamento 

da Gestalt e formando uma unidade de escrita. Em vista disso, foi possível 

desenvolver a logo (figura 113), inicialmente com a cor das bordas escolhidas para 

o modelo inicial, dispondo de aplicações em preto e branco (figura 115) e em outras 

cores (figura 116). 

Contudo, o mesmo pode adaptar-se conforme a mudança de cor de borda do 

móvel, considerando que a logo estaria disposta em ambos os móveis. No caso da 

mesa estaria na peça de apoio menor, já na cadeira se apresentaria na parte de trás 
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do encosto. Seguem como exemplos as figuras 117 até 122 como demonstrações 

das aplicações das cores e logos variadas. 

 

 

Figura 113. Logo do projeto. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 114. Malha gráfica da marca. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

     

Figuras 115 e 116. Formas de aplicação da logo. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 117 e 118. Mudança de cor e aplicação da logo. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 119 e 120. Mudança de cor e aplicação da logo. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 121 e 122. Mudança de cor e aplicação da logo. 
Fonte: acervo pessoal. 

 

 Manual de uso 

 

Para guiar o aluno na montagem, foi elaborado um manual de instruções para 

acompanhar o conjunto. Em seu conteúdo, possui uma capa e contra capa (figura 

123), sumário e conceito do projeto (figura 124), peças numeradas e demonstração 

de montagem da mesa (figuras 125 e 126) e cadeira (figuras 127 e 128). Por fim, o 

manual conta com exemplos de organização espacial da mesa e cadeira, 

terminando com os agradecimentos (figura 129). 
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Figura 123. Capa e contra capa do manual. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 124. Sumário e conceito do manual. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 125. Peças e detalhes da mesa no manual. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 126. Montagem da mesa no manual. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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 Figura 127. Peças, detalhes e montagem da cadeira no manual. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 128. Montagem da cadeira no manual. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 129 Composição e agradecimento do manual. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

5.3. Produção 

 

 A produção dos protótipos da mesa e cadeira, requisitou a contratação de 

uma mão-de-obra especializada. Foram apresentados os desenhos desenvolvidos 

e, por meio de conversas, houve novas conclusões e cooperação para o 

crescimento do projeto. 

 Por meio da ajuda, notou-se a necessidade de todas as peças possuírem 

espessura igual, no caso a de 20 mm. Dessa forma, diminuiria o custo na matéria-

prima e facilitaria a produção em larga escala, já que todas as mesmas cabem em 

uma mesma placa de madeira (figura 130). No caso, foi utilizado o compensado de 

virola no tamanho de 2,20 x 1,60 m (figura 132). Também foram aplicadas fita de 

borda na cor turquesa (figura 131) e seladora de madeira para a finalização. 
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Figura 130. Organização das peças na placa de madeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figura 131 e 132. Fita de borda e placa de madeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Para facilitar o corte das peças, foram impressos em formato A0 na escala 

1:1 e coladas na madeira (figura 133). Desta forma, era preciso seguir o desenho, 

cortar e posteriormente gerar os rasgos (figura 134). 
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Figura 133 e 134. Desenhos impressos colados na madeira e cortados. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Além disso, por meio de diálogos com a produção, desenvolveu-se melhor o 

encaixe do tampo da mesa, mantendo-se as pernas fixas (figura 135 e 136). Deste 

modo, não seria tão fácil de tirar, sem ocasionar acidentes. 

 

  

Figura 135 e 136. Estudos para o encaixe do tampo com as pernas. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Entretanto, com a finalização deste modelo e concluído o teste com os 

alunos, notou-se a necessidade de mudanças, como destacado no fim do capítulo 

anterior. As peças voltaram à produção (figura 137), reutilizando apenas o tampo da 

mesa, encosto e assento da cadeira. Todas as outras partes foram refeitas para 

cessar os erros encontrados (figura 138). Comprou-se uma nova placa de madeira e 

fitas de borda, no caso escolhidas na cor branca, pela falta da cor anteriormente 

utilizada. 
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Figuras 137 e 138. Retornando as peças e finalizando-as. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

O assento da cadeira mudou de angulação, além de aumentar o encaixe da 

peça de sustentação proporcionalmente à mesma para aumentar a estabilidade. Já 

as pernas da mesa aumentaram a curvatura do corte e acrescentaram dois rasgos 

em cima e em baixo para as peças novas de apoio. A angulação dos encaixes da 

parte de baixo do tampo da mesa diminuiu, alcançando então o ponto de equilíbrio. 

E como demonstrado a seguir na figura 139, as novas peças ainda obtinham o 

tamanho adequado para utilizar de uma chapa de madeira apenas. 

 

 Figura 139. Organização das peças do produto final na madeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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5.4. Produto final 

 

  

Figuras 140 e 141. Conjunto cadeira e mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

   

Figuras 142, 143 e 144. Vista do conjunto mesa e cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 145 e 146. Cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 147, 148 e 149. Vistas da cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 150 e 151. Mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

   

Figuras 152, 153 e 154. Vistas mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

 



93 
 

 

5.4.1. Detalhamento 

 

 Cadeira: 

 

 

Figura 155. Peças da cadeira. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 156 e 157. Detalhe apoio das pernas. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 158 e 159. Detalhe assento. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Figura 160. Detalhe encosto. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Mesa: 

 

 

Figura 161. Peças da mesa. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figuras 162 e 163. Detalhe do tampo e sustentação de cima. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 164 e 165. Detalhe apoio de baixo e espaço para lápis. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

5.4.2. Documentação dos testes antropométricos 

 

 Testes do conjunto da mesa e cadeira: 

 

Por meio dos novos testes, foi possível verificar que as mudanças realizadas 

atingiram o seu objetivo, tornando os móveis totalmente adequados ao uso. A mesa 

e a cadeira estavam mais firmes e confortáveis, sem modificar as alturas já ideais 

aos alunos. 

 

Tabela 11. Testes antropométricos - conjunto 

Aluno de menor estatura 

  

Aluno de estatura média 
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Aluno de maior estatura 

  

FONTE: Acervo pessoal. 

 

 Testes cadeira: 

 

A cadeira agora, com as mudanças nas inclinações do assento e encosto, abriga 

melhor a coxa e a lombar do aluno, sem trazer desconforto ao utilizá-la. 

 

Tabela 12. Testes antropométricos - cadeira 

Aluno de menor estatura 
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Aluno de estatura média 

  

Aluno de maior estatura 

  

FONTE: Acervo pessoal. 

 

 Testes mesa: 

 

A mesa possui uma altura adequada tanto para uso sentado quanto estendido 

Como demonstrado na tabela a seguir, todas as diferentes alturas conseguem 

alcançá-la, possibilitando a realização de trabalhos em pé sobre o tampo. 
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Tabela 13. Testes antropométricos - mesa 

Aluno de menor 

estatura 

Aluno de estatura 

Média 

Aluno de maior 

estatura 

   

FONTE: Acervo pessoal. 

 

5.4.3. Documentação dos testes de usabilidade 

 

 Testes da cadeira: 

 

Com relação à construção dos móveis por meio dos encaixes, nenhum 

apresentou alguma dificuldade de entendimento, motora ou visual para a 

concretização da tarefa. O feedback foi inteiramente positivo tanto por parte do 

design quanto pela forma de integração ao objeto. 

 

Tabela 14. Testes de usabilidade – encaixe da cadeira 

Passo 1: encaixar peça de apoio em uma perna 
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Passo 2: encaixar encosto na perna 

   

Passo 3: encaixar a outra perna junto ao apoio e encosto 

   

Passo 4: colocar assento na altura desejada 

   

FONTE: Acervo pessoal. 
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 Testes da mesa: 

 

Tabela 15. Testes de usabilidade – encaixe da mesa 

Passo 1: colocar pernas 

   

Passo 2: colocar sustentação maior 

   

Passo 3: colocar o apoio menor 

   

FONTE: Acervo pessoal. 
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 Testes do conjunto: 

 

O tampo da mesa possui espaço adequado para colocar os materiais utilizados 

pelos alunos, principalmente o fichário (figuras 167 e 168). Embora não tenha sido 

possível a demonstração da composição das mesas para trabalho em conjunto, 

uma só já possibilita que dois alunos exercitem atividades em dupla 

confortavelmente (figuras 169 e 170). Além do espaço abaixo do tampo, na qual 

cabem agendas e cadernos (figura 171). 

 

  

Figuras 166 e 167. Testes de uso com materiais. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  

Figuras 168 e 169. Testes de uso com materiais em conjunto. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 170. Teste de uso com materiais. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Teste de peso e movimentação: 

 

Nenhum aluno de qualquer estatura sentiu dificuldade ao levantar e/ou 

movimentar os móveis. Visto que as pegas do encosto e assento da cadeira 

facilitaram demasiadamente o processo. 

 

Tabela 16. Testes de peso 

Aluno de menor estatura 

  

Aluno de estatura média 
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Aluno de maior estatura 

  

FONTE: Acervo pessoal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao longo do desenvolvimento dos produtos, houve várias falhas e situações 

inesperadas. Por exemplo, a criação de um modelo inicial com uma forma de 

regulagem de altura que se descobriu inadequada, forçando uma mudança drástica 

no todo, principalmente no design. E mais para frente, foi necessário reformar 

igualmente o segundo modelo por questões técnicas. Porém, estes ocorridos 

tornaram possível um modelo mais avançado, atendendo melhor os requisitos e 

restrições do projeto. E mesmo quando foi necessário refazer o mesmo por 

questões técnicas, igualmente acrescentou positivamente o resultado. 

Por meio deste caminho percorrido, obteve-se um aprendizado sobre como 

os erros são necessários, os quais fazem parte de qualquer projeto de produto. São 

com as tentativas, testes e correção de erros que se compõe boa parte do processo, 

a fim de evitar qualquer falha ao ser inserido no mercado. 

Exalta-se também a importância da imersão do público alvo ao projeto. Com 

a cooperação dos alunos, professores e coordenação do colégio estudado, pode-se 

conquistar boa parte da pesquisa inicial. Conforme as visitas regulares, sempre os 

participantes eram inteirados acerca das mudanças ocorridas nos produtos e ocorria 

o feedback a respeito. Com o colégio Ágora, o conjunto Formar conseguiu se 

inspirar cada vez mais na metodologia de Montessori, entendendo melhor os seus 

conceitos e práticas e aplicá-los de forma correta. 

Outro ponto indispensável foi a integração de diferentes profissionais 

atuantes no mercado que constituem parte do nicho da proposta escolhida. Os 

marceneiros, a mão-de-obra terceirizada para a produção, prestaram auxílio de 

forma contundente na parte técnica do projeto. Contribuíram nas soluções de 

detalhes significativos que fizeram a diferença. 

Desta forma, foi possível a construção de uma mesa e cadeira com grande 

potencial, seguindo as expectativas iniciais e sem afetar as restrições. A mesa e a 

cadeira estão firmes, com ponto de equilíbrio adequado e sem nenhum risco ao 

aluno. Obteve-se as várias alturas por meio da regulagem da cadeira, 

proporcionando conforto e praticidade para o dia-a-dia. Os encaixes se apresentam 

fáceis de entender, manusear e visualizar, porém igualmente bem fixados quando 

agrupados. São fáceis de carregar e movimentar perante a sala, além de facilitar o 
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transporte quando as peças estão separadas. O acabamento está adequado e o 

design foi bem aceito pelo público-alvo. E, para finalizar, o formato do tampo da 

mesa apresentou-se ideal para a concretização do conceito desenvolvido. O mesmo 

abrange diversas configurações espaciais, atingindo propósitos diversos de 

atividades e exercício da aula. Estimula o conjunto, com agrupados de dois, três ou 

mais, sem descartar o individual. 

Contudo, pela questão do prazo e custo curtos, possibilita desdobramentos 

para a produção de um protótipo a ser comercializado. Eventualmente pode-se 

desenvolver no futuro embalagens de transporte das peças e o manual, feito de 

papelão, com a logo estampada e possuindo uma alça para facilitar a 

movimentação. E se prosseguirá com o conjunto Formar e talvez aumentar sua 

linha, acrescentando cores e produtos novos. Outrossim, possíveis ajustes à mesa e 

cadeira, realizando mais testes, dentre eles, até quantos quilos o material suporta. 

Dessa forma, abrangerá mais o ambiente escolar e suas demandas, integrando o 

conceito em todo o espaço para disseminá-lo. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA NO COLÉGIO 

 

Entrevista com a Michele Nogueira, formada em pedagogia e especializada em 

Montessori, coordenadora do Fundamental 2 do colégio e sala estudados. 

Realizado no dia 12 de setembro de 2018, às 10h no Colégio Ágora. 

 

ENTREVISTADORA - Fale a respeito da sua trajetória, como é trabalhar na 

metodologia em um colégio Montessoriano. 

ENTREVISTADA - Possuo um histórico familiar de professores e donos de colégio, 

mas quando conheci a metodologia me apaixonei e não consegui voltar pro método 

tradicional. Tentei implementar algumas coisas no colégio de minha mãe, mas não é 

fácil. Você precisa de uma equipe que abrace essa ideia, que se apaixone junto com 

você. Sem essa paixão não tem como, pois não acredito em pedagogia sem 

afetividade. Não só na relação professor e aluno, mas também na do profissional 

com a metodologia, com a escola, do contrário não flui. 

Iniciei na secretaria ainda como estudante até ir na turma da educação 

infantil, depois fui convidada para o Fundamental 1, onde alfabetizei durante muitos 

anos. Até chegar onde estou na turma atual, na parte de monitoria e mais tarde 

como coordenadora. 

O método, para mim, é o que todo mundo deveria seguir, como educação, 

pois é uma liberdade diferente do que pensam, confundindo com libertinagem. 

Porém é com muita responsabilidade, os alunos têm autonomia de se autogovernar, 

sabendo utilizar o tempo, o que fazer e como fazer. Se no dia o aluno está com mais 

aptidão com matemática ele faz exercícios da matéria, mas sabendo que tem um 

prazo para cumprir o ciclo de estudo. 

Trabalhamos por meio de guias de estudo, portfólio, com foco na 

aprendizagem individualizada. Não estamos preocupados com a nota do teste, da 

prova, na qual a mesma não aprova ninguém, pois vale 2 pontos. Não acreditamos 

que em um dia e momento determinado alguém tenha que mostrar o seu 

conhecimento. O mesmo é construído e mostrado durante todo o processo e não só 

na avaliação final. Também não adotamos livros, pois não acreditamos na verdade 

de um único autor. Então temos uma biblioteca em classe, onde os alunos tem 

liberdade o tempo todo de consultar os livros. Os guias de estudos incentivam 

também essa busca de conhecimento, na qual são elaborados pelos professores. 
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Trabalhamos também com aulas digitais, onde é apresentado o conteúdo de forma 

lúdica, podendo jogar a respeito do conteúdo, vendo vídeo aulas e leem sites. 

Dando oportunidade de alunos com habilidades diferentes se identificarem, pois 

cada um possui suas habilidades e dificuldades, sendo injusto sempre pedir as 

mesmas atividades e avaliando da mesma forma. 

 

ENTREVISTADORA - Como é a reação dos alunos ao entrar no colégio, que tem 

essa diferença de metodologia? Qual é o desenvolvimento dele com essa nova 

metodologia? 

ENTREVISTADA - Não existe dificuldade nem na entrada nem na saída. É claro 

que identificamos às vezes uma dificuldade maior nas relações mesmo. 

Cognitivamente eles vão muito bem, se adaptam muito rápido. Mas sabemos que às 

vezes alguns vem com demandas, costumes de outras escolas, que na qual é 

resolvido aqui por meio da Linha de Resolução de Conflito, onde os alunos possuem 

um livro onde podem registrar esses conflitos. Então o professor de filosofia orienta 

e avalia essa linha, colocando eles para pensarem nessas dificuldades, discutem, 

não existindo então o bullying tão forte dentro do nosso ambiente. Pois estamos o 

tempo todo discutindo, avaliando, conversando… Também tendo linha de música e 

de notícias.  

Na saída, os alunos vão muito bem para qualquer escola, além de 

conseguirem bolsa quando fazem prova por se saírem muito bem na avaliação. Não 

tendo nenhum retorno de não se adaptarem na nova escola. Lógico que em um 

momento exige uma adaptação, mas logo depois vão muito bem. 

 

ENTREVISTADORA - E sobre a questão de estudo em grupo? Há uma preferência 

de ser realizado em grupo, em dupla? Como é a reação dos alunos? 

ENTREVISTADA - Não existe uma preferência de trabalho em grupo ou em dupla. 

Existem as propostas de trabalhos em grupo, individual e em dupla. Para alguns 

alunos é muito melhor trabalhar em dupla, enquanto que outros preferem trabalhar 

sozinhos. Então vamos o tempo todo tentar mediar isso e prepará-los para todos os 

tipos de trabalho. Nada é exigido, tendo também uma certa liberdade com relação a 

isso também. Mas sempre tentando ver a dificuldade do aluno, entendendo suas 

preferências, tentando favorecer e trabalhar essas dificuldades.  
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ENTREVISTADORA - E na parte da aula percebi que não utilizam muito o quadro, 

além das mesas e cadeiras não estarem posicionadas para o mesmo. No 

Montessori como é a relação do professor falar com o aluno, passar a matéria com 

a turma, o seu posicionamento? 

ENTREVISTADA - Não é que não tenhamos aulas expositivas, mas também não 

acreditamos que o saber está no professor. Acreditamos que o aluno é capaz de 

construir e buscar esse conhecimento. A sala é arrumada de forma que o trabalho 

seja sempre coletivo e mesmo quando não é, cada um está numa etapa diferente no 

seu guia de estudo, é importante que estejam juntos, porque se sentem melhor 

assim. Tendo aulas de diferentes disciplinas com tranquilidade, não sendo 

silenciosa, mas conversando baixo, sem atrapalhar o colega. O momento em que o 

professor precisa passar algum conteúdo são muitas vezes individuais, quando o 

aluno chega com uma dúvida e é atendido, sem seguir uma ordem sempre. O aluno 

que é bom, por exemplo, em geografia, vai se adiantar nessa matéria ao buscar 

conhecimento, mas pode se atrasar na que não é muito bom, precisando de uma 

melhor orientação buscando o professor, o material de sala… Cada um no seu 

tempo, no seu momento, de acordo com suas habilidades e interesses. 

 

ENTREVISTADORA - E com relação das mesas e cadeiras, do que vocês já 

possuem, o que diria que poderia melhorar? O lado positivo e negativo? 

ENTREVISTADA - Eu não vejo nenhum ponto negativo, apenas positivos. Tanto 

que na nossa prova eles sentam todos juntos na mesma mesa, um de cada ano, 

mas não por preocupação de cola, mas ajudar na concentração. O mobiliário na 

escola Montessoriana é sempre adequado à criança, tanto que se entrar numa 

classe de 0 a 3, você encontra cadeiras e mesas bem baixas, tudo com uma 

questão de adaptação, no tamanho daquelas crianças. As estantes também são 

pensadas para receber esse material, tudo linear, com uma ordem, igualmente os 

escaninhos na qual guardam seus materiais individuais. Tentamos criar um 

ambiente que atenda as necessidades do aluno. 

ENTREVISTADORA - Percebi que vocês não utilizam nos móveis e espaço de 

cores muito vibrantes, muito coloridas, mesmo para os menores, utilizando de cores 

mais claras. É de propósito, tem uma razão para isso? 

ENTREVISTADA - Na verdade o estudo das cores da metodologia é forte. Quando 

era para chamar atenção em um material, Montessori utilizava da cor vermelha, 
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sendo em estudos que a primeira cor que a criança enxerga é o vermelho. Então no 

momento que você quer um ambiente harmônico, onde traga paz para a criança, 

não dá para deixar uma cadeira vermelha. Temos laranja, amarelo, sala com 

cadeiras verdes… Não tem uma determinada cor, usamos cores bem diferentes, 

sendo mais claras por questão de harmonia. O ambiente preparado é fundamental 

para o desenvolvimento do aluno. Até quando comprar um enfeite para a sala tem 

que pensar que é preciso ser belo, mas não dar um choque. Tem que ter todo um 

cuidado ao montar o ambiente, mas não tem nada específico com relação ao 

mobiliário não. Tanto que temos a preocupação de mudar a sala, já que os alunos 

ficam em média 3 anos na mesma sala no agrupado. Temos que pensar todo o ano 

em modificar esse ambiente, para não ficar exaustivo, sem surpresas. Acontecendo 

também de montarmos um espaço e então percebemos que a movimentação dos 

alunos ao longo do tempo não está boa, então havendo mudanças que ocorrem 

com eles. Eles participam, pois precisam opinar, perceber as diferença… 

 

ENTREVISTADORA - E se a formulação, organização das mesas e cadeiras 

saíssem do quadrado, tendo maiores possibilidades, seria interessante? 

ENTREVISTADA - Sim, seria. Tanto que nessa sala está faltando umas duas 

mesas individuais, pois quando o aluno faz alguma falta grave o mesmo não 

suspenso das aulas, ele é retirado das atividades em grupo, do pátio…  

 

ENTREVISTADORA - O que te chama mais atenção em Montessori? 

ENTREVISTADA - Essa liberdade que os alunos têm para criar. Acreditamos que a 

arte é muito importante para o desenvolvimento dos alunos, pois tudo parte da arte. 

E a metodologia precisa estar ligada o tempo todo na filosofia. Os professores 

precisam sempre ler e se atualizar na metodologia, possuir um olhar sensível, ser 

detalhista e conhecer o aluno. Estou falando muito na prática, pois não acredito 

apenas em teoria. Sendo, aliás, possível desmistificar a ideia de que a metodologia 

só se aplica em classes médias para alta, pois pode-se ser utilizada tanto em 

classes de poder aquisitivo menor, com menos estrutura, adaptando os materiais. 
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APÊNDICE B - DESENHO TÉCNICO 

 


































