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RESUMO 
 
 
BORGES DE MELO, Renata. Espaçonarte. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)  
 

A Espaçonarte é um objeto potencializador da Arte-Educação em escolas 
públicas do Ensino Fundamental I. Suas principais funções são: transporte e 
armazenamento de materiais utilizados em sala de aula pelos professores; estímulo 
à criatividade dos estudantes; exposição dos seus trabalhos com a apreciação e 
valorização de suas próprias artes; gerar atividades coletivas fora da sala de aula. 

As ideias de integração entre o fazer, a apreciação e a contextualização 
artística são oriundas da Proposta Triangular para o Ensino da Arte, desenvolvida 
por Ana Mae Barbosa. A Espaçonarte estimula que a Proposta Triangular aconteça 
dentro do cronograma de aula, quebrando a rotina repetitiva e determinada das 
aulas programadas. A Proposta Triangular valoriza a Arte-Educação, estimulando os 
estudantes a viverem o tripé da educação artística: ler arte, fazer arte e 
contextualizar. 

O acompanhamento e a observação de turma foram feitos na E.M. Julia 
Cortines, localizada em Icaraí, Niterói. Com a etapa da problematização, avaliei e 
classifiquei os problemas que envolviam o sistema e com a Apreciação Ergonômica 
pude começar a idealizar sugestões preliminares de melhoria. Iniciando a etapa da 
geração de alternativas, garanti que a proposta escolhida fosse relevante e 
cumprisse os requisitos do projeto. Com o fim dos estudos necessários, com a 
alternativa escolhida, a pesquisa de materiais, o dimensionamento do projeto, pude 
iniciar a produção do protótipo da alternativa escolhida com o intuito de solucionar os 
problemas encontrados e definidos com a tabela GUT. Com o protótipo pronto, 
foram feitos os testes de validação com os usuários na escola, onde o produto pôde 
ser avaliado e ratificado, até chegar a sua forma final. 

Procurei trabalhar com um assunto de interesse particular, a educação 
infantil, pois acredito que o Designer de produto tem muito a colaborar com as salas 
de aula. A Espaçonarte é uma pequena colaboração para a Arte-Educação, que 
soluciona problemas específicos da E.M. Julia Cortines mas que é o início para a 
mudança geral que visa a valorização da educação artística no Brasil. 
 
Palavras-chaves: Design de produto. Design Social. Educação. Artes. 
  



ABSTRACT 
 
BORGES DE MELO, Renata. Espaçonarte. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)  
 
 The Espaçonarte is a potentiator of art education in Elementary public schools 
I. Its main functions are: transport and storage of materials used in the classroom by 
teachers; stimulating creativity of students; exhibition of his works with the enjoyment 
and appreciation of their own arts; generate collective activities outside the 
classroom.  

The ideas of integration between the do, the appreciation and artistic context 
come from Triangular Proposal for the teaching of art, developed by Ana Mae 
Barbosa. The Espaçonarte stimulates the Triangular Proposal happens on schedule 
of school, breaking the repetitive routine and certain scheduled classes. The 
Triangular Proposal values the art education, encouraging students to live the tripod 
of art education: reading art, make art and contextualize. 

The monitoring and observation of class were made in E.M. Julia Cortines, 
located in Icaraí, Niterói. With the stage of questioning, evaluated and sorted the 
problems involving the system and Ergonomic Assessment could begin to devise 
preliminary suggestions for improvement. Starting step of generating alternatives, 
guarantee that the chosen proposal was relevant and fulfilled the requirements of the 
project. With the end of the studies, with the alternative chosen, the materials 
research, the project sizing, I was able to start the production of the prototype of the 
alternative chosen in order to solve the problems found and defined with the GUT. 
With the prototype ready, validation tests were made with users at school, where the 
product could be reviewed and ratified, until you reach your final form. 

I looked for work with a subject of particular interest, early childhood 
education, because I believe that the product Designer has much to contribute to the 
classrooms. The Espaçonarte is a small collaboration for the art education, which 
addresses specific problems of E.M. Julia Cortines but that is beginning to change 
that aims at promoting art education in Brazil. 
 
Keywords: Product design. Social Design. Education. Art. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino de artes é essencial para as crianças. É possível ensinar sobre 

diversos conceitos — concretos e abstratos — usando a ficção. Ela promove uma 

experiência lúdica e facilita o aprendizado, uma vez que concilia conhecimento, 

raciocínio e diversão. A educação artística vai muito além de desenhos, pinturas e 

esculturas de massa de modelar. Embora seja importante para a criança aprender a 

desenhar formas, usar cores e assimilar noções espaciais de objetos, há um vasto 

mundo que pode ser apresentado por meio de diversas atividades.  

Fazer rabiscos no papel é uma forma de treinar as habilidades que serão 

necessárias mais tarde na hora da escrita. Antes de desenvolverem a fala e a 

escrita, nossos ancestrais também desenhavam sua interpretação do mundo nas 

paredes das cavernas; o fato é que cada letra do alfabeto nada mais é que um 

desenho padronizado. Desenhar, portanto, seja com pincéis, lápis de cor, giz de 

cera ou até com os próprios dedos, auxiliará na formação de palavras na fase 

da alfabetização. E mesmo depois de terem sido alfabetizados, os estudantes não 

só podem como devem ser incentivados a continuar se expressando através da arte.  

Em geral, as escolas incentivam o desenho e a pintura durante as aulas, pois 

essas atividades treinam as mãos para começar a escrever. É desenhando que as 

crianças se familiarizam com o lápis e papel, desenvolvendo coordenação motora e 

concentração mental — que serão necessárias durante a fase de 

alfabetização. Além de incentivar a produção de arte, as escolas também as 

ensinam a consumi-la. Nas instituições de ensino, as crianças podem aprender 

sobre artistas, modalidades e história por meio de aulas e visitas a museus e 

galerias. O ensino de educação artística na escola também desenvolve as 

habilidades sociais dos estudantes. Aulas de música ou dança, por exemplo, ajudam 

a perder a timidez e a encarar desafios como apresentações públicas, uma vez que, 

em geral, são feitas em grupos.  

Em vista dessa realidade no tema, o objetivo do trabalho foi o 

desenvolvimento de um protótipo que potencialize o ensino de artes nas escolas 

públicas; funcionando para os professores, estudantes e para a escola. Tendo por 

intuito a melhor fixação das técnicas que são ensinadas em sala de aula, através da 
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apreciação da arte com o expositor, o incentivo de atividades em grupo e, 

principalmente, o estímulo à criatividade dos estudantes, além de facilitar o 

transporte dos materiais entre as salas por parte dos professores. 

 
“O artista acha que, por si só, não ensina. Ele acha que não consegue 

estabelecer essa relação. Mas, necessariamente, por ser artista, ele tem o 

que ensinar. É preciso ter desejo de ensinar, mas no Brasil, infelizmente, há 

um desprezo por nossa educação pública, que acaba convertendo-se em 

uma instituição que vai formar apenas capacidades empregatícias de nosso 

povo, deixando todo o resto de lado” (BARBOSA, 2016).  

 
 

No capítulo 1, foi feito a contextualização do tema para o mergulho no 

ambiente em que o projeto seria desenvolvido. Conhecendo melhor o tema deu-se 

início à problematização, com a análise ergonômica de cada parte a partir do que 

era observado diretamente com o usuário final durante as aulasna E.M. Julia 

Cortines. A contextualização, observação e a problematização ergonômica serviram 

de base para a ideação de uma alternativa, fase onde foram feitos validações e 

testes com mockups até, por fim, com os resultados dos mesmos, a construção do 

protótipo queteve seus testes e validações também realizadas na Escola.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  
1.1. Uma análise histórica da educação artística no Brasil  

A arte na educação surge no Brasil no início da década de 1970, entretanto, 

desde o século XIX já se buscava no Brasil tornar a arte disciplina obrigatória nos 

currículos e, ainda na década de 1920, houve diversas tentativas de sua 

implantação na escola (BARBOSA, 1986). No Brasil, no início do século XX, houve 

uma remodelação do projeto educacional vigente a fim de adequá-lo à nova política 

nacional e à modernização cultural que despontava em função da crescente 

demanda pela industrialização. Com esse novo modelo de ensino, predominou uma 

concepção utilitarista da arte: os professores trabalhavam, basicamente, exercícios e 

modelos convencionais selecionados em manuais e livros didáticos, voltando-se 

essencialmente para o domínio de técnicas. Portanto, em seus primórdios, o ensino 

de arte no Brasil esteve permeado por equívocos, fugindo da natureza do objeto de 

seu estudo, pois se preocupava com o produto e não com os processos artísticos.   

Em 1971, a arte é incluída no currículo escolar por obrigatoriedade da LDB 

5692/71, visando a incorporação “[...] de atividades artísticas com ênfase no 

processo expressivo e criativo dos alunos” (FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 20). Nesse 

momento, a arte incorpora o cenário educacional como uma “atividade educativa”, e 

não disciplina. Contudo, a obrigatoriedade do ensino de arte proporcionado pela lei, 

não garante que, de fato, os indivíduos que frequentem as escolas da época tenham 

acesso a ela, uma vez que o próprio contexto e a falta de profissionais preparados 

para atender a demanda de seu ensino não permitiram o desenvolvimento, neste 

momento, de uma educação em arte propriamente dita, ou seja, o contexto não 

permitia um aprofundamento do sentido artístico e estético envolvidos na área. 

Nos anos 1980 surge a Arte-Educação, movimento que ajudaria a resolver um 

problema crucial na vida do professor de arte: o problema de identidade, pois não 

estava claro o que fazia um professor de arte. Diante de tantas incertezas e 

desconfortos o termo Arte-Educação normatizaria a área do conhecimento que lida 

especificamente com as questões voltadas ao ensino da arte. Os envolvidos 

diretamente nessa nova concepção denominar-se-iam Arte-Educadores. Com a 

Arte-Educação o encaminhamento pedagógico do ensino de arte retoma a 

integração do fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua contextualização 

histórica, muito próximo da proposta da Arte-Educação como Disciplina. As ideias de 
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integração entre o fazer, a apreciação e a contextualização artística são oriundas da 

Proposta Triangular para o Ensino de Arte, desenvolvida por Ana Mae Barbosa.  

 

1.1.2. A proposta triangular do ensino da arte 
Segundo a proposta, a construção do conhecimento em Artes, acontece quando 

há a interligação entre a experimentação, a codificação e a informação. Propõe que 

o programa do ensino de arte seja elaborado a partir de três ações básicas:  

1. Ler obras de Arte: baseia-se na descoberta da capacidade crítica dos alunos. 

Aqui, a Arte não se reduz ao certo ou errado, considera a pertinência, o 

esclarecimento e a abrangência. O objeto de interpretação é a obra e não o 

artista.  

2. Fazer Arte: baseia-se em estimular o fazer artístico, trabalhando a releitura, 

não como cópia, mas, como interpretação, transformação e criação. Segundo 

BARBOSA Bastos, (2005, p. 144) “O importante é que o professor não exija 

representação fiel, pois a obra observada é suporte interpretativo e não 

modelo para os alunos copiarem”.  

3. Contextualizar: Consiste em inter-relacionar a História da Arte com outras 

áreas do conhecimento. É necessário estabelecer relações que permitam a 

interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem. Segundo BARBOSA 

Bastos, (2005, p. 142) contextualizar a obra de arte, consiste em 

contextualizá-la, não só historicamente, “… mas também social, biológica, 

psicológica, ecológica, antropológica etc., pois contextualizar não é só contar 

a história da vida do artista que fez a obra, mas também estabelecer relações 

dessa ou dessas obras com o mundo ao redor, é pensar sobre a obra de arte 

de forma mais ampla”.   

 

Com a “Proposta Triangular”, idealizada por Ana Mae Barbosa, a Arte-Educação 

iria redirecionar o ensino da arte de modo tão profundo que dificilmente haveria 

volta. Totalmente contrária à livre-expressão, ao “deixar fazer”, que caracterizou o 

ensino de arte durante o modernismo no Brasil, Barbosa buscou uma abordagem 

que tornasse a arte não só um instrumento do desenvolvimento das crianças, mas 

principalmente um componente de sua herança cultural (BARBOSA, 2009).  

Assim, Barbosa encontrou na apreciação da arte, na história e no fazer artísticos 

os elementos de integração para compreensão estética e enriquecimento cultural, 
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que se encerra no ensino de arte, ou seja, na arte educação propriamente dita. O 

conhecimento da história da arte faz-se necessário haja vista que o professor 

precisa escolher o que ensinar em sala de aula, de modo que essa escolha leve a 

compreensão da arte não como um evento isolado, mas relacionado com uma 

determinada época e local. É através das escolhas feitas pelo professor que os 

alunos perceberão as qualidades das formas artísticas, ou seja, o estudante 

desenvolverá sua percepção estética.  

A apreciação da arte propõe a compreensão de “uma gramática visual”, o que 

amplia o repertório cognitivo visual do aluno, uma vez que conhecer a história 

reforça a herança artística e estética dos alunos, levando em consideração seu meio 

ambiente. Assim, a Proposta Triangular possibilita que o fazer artístico chegue ao 

aluno como uma possibilidade de auto-expressão, refletindo sua cultura, uma vez 

que o aluno já está de posse dos fatores históricos e estéticos que envolvem a 

produção artística (BARBOSA, 1989). 

 

1.2. Relação objeto/indivíduo/ambiente 
Buscando uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e 

aprendizagem do educando no contexto da educação infantil, o espaço físico torna-

se um elemento indispensável a ser observado. A organização deste espaço deve 

ser pensada tendo como princípio oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a 

criança, isto é, um lugar onde as crianças possam brincar, criar e recriar suas 

brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e independentes. O espaço criado para 

a criança deverá estar organizado de acordo com a faixa etária da criança, isto é, 

propondo desafios cognitivos e motores que a farão avançar no desenvolvimento de 

suas potencialidades. O espaço deve estar povoado de objetos que retratem a 

cultura e o meio social em que a criança está inserida.  

O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens e, 

os que aprendem, respondem a elas. A influência do meio através da interação 

possibilitada por seus elementos é contínua e penetrante. As crianças e ou os 

usuários dos espaços são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na 

vivência ativa com outras pessoas e objetos, que possibilita descobertas pessoais 

num espaço onde será realizado um trabalho individualmente ou em pequenos 

grupos. Os espaços construídos para criança e com a criança devem ser explorados 

por ela, em uma relação de interação total, de aprendizagem, de troca de saberes 
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entre os pares, de liberdade de ir e vir, de prazer, de individualidades, de partilhas, 

enfim, de se divertir aprendendo.  

 
Figura 1. Exemplo de espaço adequado para sala de aula de artes 

(Foto do Instituto Educacional Radeane) 

1.3. Resultados esperados  
A escolha do tema da educação artística para o Ensino Fundamental I em 

escolas públicas foi motivada pelo interesse pessoal em atuação profissional na área 

da educação artística infantil. O projeto é uma oportunidade para conhecer mais a 

área e a realidade da educação pública. A motivação para a escolha do local do 

projeto deve-se ao fato de ter pessoalmente estudado em colégio público e conhecer 

as dificuldades e carências do ensino quando comparado ao ensino em colégios 

particulares, principalmente quando se trata da disciplina de artes que na maioria 

das vezes não acontece, apenas existe no quadro curricular.   
A falta de oportunidade e de valorização da arte para aqueles que não 

possuem condições financeiras favoráveis para pagar uma educação de qualidade 

causou-me um incômodo visto que as condições de ensino deveriam ser as mesmas 

para todas as pessoas, independentemente de suas condições financeiras. 

Por isso, espero com o meu projeto proporcionar aos estudantes que são 

vítimas dessa carência na educação pública, um auxílio motivacional e atrativo para 

o melhor aproveitamento, estímulo e valorização da educação artística. O projeto 

visa amenizar, de forma pequena, essa desigualdade existente em nossa sociedade 

buscando através da intervenção em uma pequena turma de Niterói iniciar alguma 

mudança.  
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Nesta etapa houve a identificação da situação, procurando levantar a maior 

quantidade de informações possíveis sobre o ambiente, definindo – de maneira clara 

e objetiva – os problemas e delimitando a área de atuação. A problematização foi 

feita com base nas observações e no acompanhamento à turma do 2º ano do ciclo I 

do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Julia Cortines, localizada no bairro de 

Icaraí em Niterói. Além disso, foi feita uma entrevista com a professora Luana 

Coelho (Apêndice A) e conversas com os funcionários da escola a fim de 

acrescentar mais conteúdo e veracidade às observações feitas e à busca por 

similares diretos e indiretos do produto que será desenvolvido.  

 

2.1. Análise da tarefa 
Os usuários são estudantes do ciclo I do ensino fundamental (1º ao 3º anos), 

que fazem a disciplina de artes e englobam a faixa etária de 6 a 8 anos; e 

professores de artes. Foi realizada com base na observação e registro da aula da 

disciplina de artes na E. M. Julia Cortines que acontece de 13h às 13h45, às 

quartas-feiras; a turma observada foi a do 2º ano, no dia 4 de abril de 2018.  

A aula inicia às 13h em ponto. 

 
Figura 2. Os estudantes e a professora em sala. 

(Foto do autor) 
 

No primeiro momento a professora explica e conversa com os estudantes 

sobre o tema da aula do dia. No dia em que foi feita a análise da tarefa, a aula era 

sobre texturas.  
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Figura 3. A professora explicando a matéria para os estudantes.  

(Foto do autor) 
 

Após a explicação da matéria, a professora exemplifica no quadro tipos de 

textura que os estudantes precisarão fazer ao longo da aula. 

 

 
Figura 4. Professora desenhando no quadro. 

(Foto do autor) 
 

A professora avisa que entregará um desenho de um cachorro para que eles 

possam completar com texturas. 

 
Figura 5. Desenho no quadro.  

(Foto do autor) 
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A professora entrega as folhas em branco para os estudantes, que começam 

imediatamente a completar as partes com texturas diversas, utilizando somente o 

lápis grafite. 

 

 
Figura 6. A estudante inicia o seu exercício de texturas. 

(Foto do autor) 
 

Depois que os estudantes completam o desenho com texturas em lápis 

grafite, ela pede que eles cubram as texturas com caneta hidrográfica ou lápis de 

cor.  

 
Figura 7. Exemplo de resultado final do exercício. 

(Foto do autor) 
 

À medida em que os estudantes vão finalizando seus desenhos, a professora 

pede que eles venham até a sua mesa entregar o trabalho finalizado e pegar uma 

folha, no formato A5, em branco e pede que eles façam um desenho livre até que o 

tempo de aula termine. 
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Figura 8. Estudante realizando seu desenho livre. 

(Foto do autor) 
 

Os desenhos livres produzidos em sala de aula são levados para casa. A 

professora consegue olhar o desenho de alguns estudantes apenas. Eles não 

trocam ideias sobre o que fizeram e não partilham o desenho que fizeram com os 

colegas de classe. Às 13h45 a aula encerra, a professora sai de sala com a chegada 

da professora titular da turma.  

 
Figura 9. Estudantes aguardam em sala a chegada da professora titular. 

(Foto do autor) 
 
2.2. Categorização dos problemas 

Os problemas identificados são frutos das observações em sala de aula e da 

análise da tarefa e são descritos a seguir com as suas respectivas classes segundo 

a classificação do livro “Ergonomia: Conceitos e Aplicações”. 

 
2.2.1. Problema Interfacial Postural 

O problema interfacial é observado entre todos os estudantes. A carteira 

escolar é muito grande e muito alta para crianças da faixa etária de 6 a 8 anos que 
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se posicionam do jeito improvisado que se sentem melhor. Alguns se penduram na 

mesa para desenhar porque não a alcançam se estiverem encostados, outros 

preferem encostar-se à carteira, mas precisam esticar os braços para alcançar a 

mesa de desenho. Os estudantes ficam inquietos durante as aulas em busca da 

melhor posição para realizar a atividade, desconcentrando-se e tirando o seu 

aproveitamento.   

 
Figura 10. Estudante realizando a tarefa com má postura 

(Foto do autor)  
 

 
Figura 11. Estudante realizando a atividade sem encostar-se à cadeira 

(Foto do autor) 
 
2.2.2. Problemas cognitivos  

A principal dificuldade dos estudantes das turmas de artes do ciclo I do ensino 

fundamental é a criatividade. Os estudantes preferem que a professora determine 

tudo o que eles precisam fazer, desde a cor a ser utilizada até ao que será 
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desenhado. O objetivo da aula de artes não é esse; ao contrário, a disciplina tem 

como objetivo o estímulo da criatividade, o ensino do ler arte, fazer arte e 

contextualizar tudo isso com os relacionamentos na vida. 

Além disso, não há a apreciação da arte. Os trabalhos que são feitos em sala 

de aula não são observados pelos demais estudantes, eles não comparam, não 

possuem referências extras e muitos reclamam de não poder expor seus desenhos 

e pinturas. Durante uma aula um estudante questionou o porquê dos desenhos dele 

nunca serem expostos e os dos artistas famosos sim. A escola não oferece espaço 

para que os alunos exponham suas atividades e eles sentem falta dessa troca, que 

estimularia muito a criatividade dos estudantes, que veriam mais referências 

buscando compreender o trabalho dos colegas de classe. 

 
Figura 12. Exercício pré-determinado pela professora 

(Foto do autor) 
 
2.2.3. Problemas Movimentacionais 

São consequências da falta de uma sala fixa de artes na E.M. Julia Cortines. 

Por não existir uma sala de artes, a professora não tem onde guardar os seus 

materiais de ensino, por isso, ela precisa transportar de uma sala para outra todo o 

material em sua mochila. O peso e a distância percorrida são grandes, a carga diária 

de trabalho exige muitas transições de sala. As profissionais de artes da escola 

reclamam de dores nas costas e da perda de materiais ao longo do caminho. 
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Figura 13. Professora transportando os materiais da aula 

(Foto do autor) 
2.2.4. Problemas Espaciais  

A E.M. Julia Cortines não possui sala de artes. As aulas da disciplina 

acontecem na mesma sala onde todas as outras disciplinas ocorrem. O que não é 

estimulante para as crianças e, também, não é adequado por conta das carteiras 

não serem próprias para desenho. Os estudantes não trocam ideias, fazem tudo 

individualmente, eles não podem comparar os desenhos porque ficam limitados à 

carteira em que se sentam. A professora precisa adequar as atividades que deseja 

propor ao ambiente que a escola oferece. Esta realidade impede que a relação 

individuo/objeto/ambiente aconteça, o que é essencial para a melhor aprendizagem 

e fixação do conteúdo apresentado (como já abordado no item 1.2). 

 
Figura 14. Sala onde ocorre a aula de artes na E.M. Julia Cortines 

(Foto do autor)  
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2.2.5. Problemas Acidentários  
A turma do 2º ano na E.M. Julia Cortines possui 28 alunos, número máximo 

permitido de alunos em sala de aula para o ano letivo. A sala possui 28 carteiras 

dentro de uma sala muito apertada e pequena com crianças agitadas de 7 anos de 

idade. A professora precisa se locomover entre os pequenos corredores de carteiras 

para acompanhar os exercícios que eles estão realizando e os estudantes precisam 

ir até a carteira da professora também. Nos corredores não passam mais de uma 

criança ao mesmo tempo. Em momentos de brincadeira, momentos “livres”, os 

estudantes não conseguem se locomover sem esbarrar em nada, podendo derrubar 

objetos uns nos outros, derrubar as carteiras, etc. Caso haja alguma emergência na 

escola, ou em sala de aula, o risco de acidente é altíssimo. Uma evacuação rápida 

da sala de aula seria impossível de acontecer. 

 
Figura 15. Sala de aula do 2º ano em sua capacidade máxima 

(Foto do autor) 
 
2.2.6. Problemas Organizacionais  

O turno da tarde na E.M Julia Cortines inicia-se às 13h. A aula de artes dos 

estudantes do 2º ano é logo no primeiro tempo da quarta-feira, tendo a duração de 

45 minutos. A professora, para aproveitar o máximo do tempo que possui, inicia 

pontualmente a aula. O problema é que uma boa parte dos estudantes chega com 

muito tempo de atraso, perdendo a explicação da matéria do dia. 
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O que acontece é que a professora precisa explicar novamente a matéria 

para os que chegam atrasados, que já não possuem mais o tempo completo 

oferecido; atrapalhando também o andamento dos que chegam pontualmente, que 

acabam escutando a explicação da matéria mais de uma vez. Falta organização por 

parte da escola, em permitir que os estudantes entrem em sala a qualquer hora, 

mesmo que estejam com muito tempo de atraso, e comprometimento dos pais com 

o horário da escola.  

 
2.3. Sistematização 

 
Tabela 1. Caracterização e posição serial do sistema 

 
 

 
 
 
FONTE: O autor. 
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Tabela 2. Ordenação hierárquica do sistema 
 

 
 
FONTE: O autor. 
 
 
 

Tabela 3. Expansão do sistema 
 

 
 
FONTE: O autor. 
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Tabela 4. Modelagem comunicacional do sistema 
 

 
FONTE: O autor.  

 
 

Tabela 5. Função-informação-ação 
 

 
 
FONTE: O autor.  
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2.4. Parecer Ergonômico 
 

A priorização dos problemas encontrados foi feita por notas dadas por mim e 

por opiniões dos professores e funcionários da escola, onde cada problema foi 

analisado separadamente. Para a gravidade do problema foram avaliadas as 

consequências, que efeitos surgirão a partir do problema encontrado e o impacto 

desse problema sobre a presença humana no local. Para a tendência foram 

avaliadas as possibilidades do problema se agravar ou se manter estável ao longo 

do tempo. A urgência está relacionada com o tempo para resolver o problema, 

quanto mais grave e maior a tendência, maior será a urgência em resolvê-lo. 

 
Tabela 6. Priorização do problema (GUT) 

 
 
FONTE: O autor.  

 

Através da Tabela GUT percebe-se que os principais problemas são: o 

transporte dos materiais feito pelos professores de artes, a falta de estrutura do local 

onde ocorrem as aulas, a ausência da apreciação das artes e a dificuldade de livre 

expressão por parte dos estudantes.  

Como direcionamento para o desenvolvimento do trabalho, foram escolhidos 

os problemas do transporte de materiais e da falta de apreciação de artes para 

serem solucionados ao longo do projeto. 
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2.4.1. Quadro do Parecer Ergonômico  
 

Tabela 7. Quadro do Parecer Ergonômico 

 
FONTE: O autor. 
 
2.5. Análise de Similares 
 

Após a identificação dos problemas foi possível fazer com maior precisão a 

busca por objetos e produtos que poderiam atuar, ou já atuavam (no caso dos 

similares indiretos), intervindo nas realidades apresentadas com a problematização 

ergonômica, de maneira satisfatória ou não, servindo como base, inspiração e 

referência para a prototipação do produto final.  
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2.5.1. Similares diretos  
 

São aqueles que estão nas lojas e são desenvolvidos e pensados para o 

ensino de artes às crianças, com o objetivo de apreciação da arte, transporte e 

armazenamento dos materiais necessários para que a aula aconteça. O uso dos 

produtos é um estímulo para que os estudantes realizem as atividades, já que serão 

apreciados e um auxílio para os profissionais que necessitam transportar seus 

materiais para a aula.  

 

Carrinho palhaço  
 

 
Figura 16. Carrinho Palhaço 

(Foto da loja Oficina de Brincar) 
 

Pensado como “brinquedoteca” ambulante suas dimensões básicas (HLP) 

1.15x 0.55x 0.82m, são próprias para circular em ambientes internos, passando com 

facilidade por portas, elevadores, etc. Utilização: hospitais infantis, (UTIs), centros de 

atendimentos, clubes, escolas, bibliotecas, consultórios e outros locais que ofereçam 

atendimentos a criança pequena. O Carrinho palhaço, por si é um cenário/ 

brinquedo, que pode ser utilizado como ícone decorativo no ambiente. Quando 

aberto possui diversos compartimentos para armazenar brinquedos, livros e jogos 

que podem ficar trancado quando não utilizados. Prateleiras e suportes oferecem a 

possibilidade de deixar algumas peças e livros ao alcance de todos. 
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Carrinho das artes 

 
Figura 17. Carrinho das artes 

(Foto da loja Oficina de Brincar) 
 

Suporte de material para atividades artísticas. O formato carrinho facilita a 

mobilidade e as várias divisões internas permitem o armazenamento de materiais 

bem variados. Dimensões básicas (HLP) 1.00x0.40x0.50m, confeccionado em MDF 

de 15mm, com acabamento em pintura epóxi a base de tinta poliuretano, com cores 

em tons fortes. Rodízios com garfo em aço inoxidável, pivotantes com trava. Altura 

de 2”, com rodas de poliuretano coloridas. Os rodízios são parafusados na base do 

móvel oferecendo maior resistência e durabilidade. Prateleiras com verniz PU 

transparente acetinado, três prateleiras em MDF 9mm e divisão interna no mesmo 

material, além de aberturas geométricas nas quatro faces.  

 

Estante painel  

 
Figura 18. Estante painel 

(Foto da loja Oficina de Brincar) 
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Estante tipo painel expositor para livros, revistas e cadernos. dimensões 

básicas (HLP) 1.10x1.40x0.60m confeccionado em placa de OSB 15mm com 

acabamento em verniz PU transparente acetinado. As prateleiras de suporte são 

parafusadas e construídas em placa de OSB 9mm com a mesma aplicação de 

verniz, e alguns detalhes em pintura epóxi a base de tinta poliuretana vermelha. 

Rodízios com garfo em aço inoxidável, pivotantes com trava. Altura de 4”, com rodas 

de poliuretano coloridas. Os rodízios são parafusados na base do móvel oferecendo 

maior resistência e durabilidade. 

 

2.5.2. Similares indiretos  

 
Figura 19. Cesta com rodinhas  

(Foto da loja ProPlast) 
 

Cesta azul com rodinhas (63x38cm). Características: duas alças, uma de mão e 

outra de puxar, rodinhas para até 100kg e cesta com capacidade para até 30 litros. 

Feita em plástico e aço. 
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Figura 20. Sacolas plásticas 

(Foto da loja DH Gate) 
 

As sacolas plásticas são utilizadas pelos professores como forma alternativa 

de transporte dos materiais.  

 

Figura 21. Mochilas e bolsas 
(Foto da lokaEduK) 

 
As mochilas e as bolsas também são utilizadas como facilitador dos materiais 

que serão utilizados em sala de aula.  
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2.5.3. PNI dos Similares 
 

Tabela 8. PNI dos similares diretos 

FONTE: O autor.  
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Tabela 9. PNI dos similares indiretos 

FONTE: O autor.  
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3. SÍNTESE DO PROJETO 
3.1. Modelagem Verbal  

Objeto de transporte e exposição que potencialize a educação artística em 

escolas públicas do ensino fundamental I, tendo por objetivo principal o estímulo à 

criatividade em sala de aula, aumentando a liberdade e a vontade de expressão do 

público alvo. O produto deverá ser estimulante e desafiador contrapondo 

diretamente o fato da educação artística, na grande maioria das escolas, limitar e 

determinar a tarefa que o aluno precisa fazer, cortando as “asas da imaginação” do 

mesmo. Além disso, deverá ser uma atividade coletiva para que haja um feedback 

entre o grupo e o produto. É importante que o produto armazene os materiais 

utilizados em aula pela professora de forma objetiva e organizada, e que nele haja 

um local determinado para guardar ou ser o expositor para os momentos de 

apreciação das atividades feitas pelos estudantes. 

 

3.2. Requisitos  
- Ser um objeto de transporte e armazenamento dos materiais que serão 

utilizados em sala suportando o peso dos mesmos; 

- Proporcionar a apreciação da arte através de um expositor;  

- Uso coletivo;  

- Fácil entendimento e manuseio;  

- Baixo custo para produção; 

 

3.3. Restrições  
- Dimensões da sala de aula, em especial a largura das portas;  

- Antropometria infantil e adulta;  
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4. IDEAÇÃO COM TESTE DE USABILIDADE 
Neste capítulo serão mostrados os resultados após a problematização, que 

levaram a uma ideia para protótipo, mostrando sua evolução e desenvolvimento 

através de desenhos, modelagem 3D, mockups e validações, até chegar a sua 

aparência final para, então, partir para a etapa da prototipação.  

 

4.1. Alternativa 1 – Espaçonave com lonas para exposição 
 

 
 

Figura 22. Ilustração com detalhamento da alternativa.  
(Ilustração do autor) 
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Figura 23. Ilustração da alternativa com as lonas abertas no chão. Vista superior. 

(Ilustração do autor) 
 
 

A alternativa é um carrinho em forma de foguete, com a temática do espaço 

sideral, que transporta os materiais utilizados na aula. Para resolver a questão da 

exposição pensou-se em lonas expositivas, que podem ser enroladas e facilmente 

guardadas no foguete sendo mais fáceis de serem transportadas; a exposição 

aconteceria no chão, como um “piquenique de desenhos”. Dentro das lonas há 

espaço para guardar as artes feitas pelos estudantes, em envelopes transparentes 

no formato de uma folha A5 para comportar os desenhos.  

 

 
4.1.1. Construção do mockup da alternativa 1  

 
O objetivo da construção do mockup foi a realização do teste de usabilidade 

com o usuário na E.M. Julia Cortines.Foi feito com papelão Paraná, ripa de madeira, 

fita durex e cola de madeira; para o deslizamento do mockup foram utilizados quatro 

rodízios, sendo dois rodízios fixos na parte traseira e dois rodízios giratórios na parte 

da frente, para dar a direção ao carrinho. Para a exposição foram levados dois 

pedaços de pano TNT para que os estudantes pudessem colocar os seus desenhos 

sobre ele.  
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Além disso, o mockup foi revestido com plástico adesivo colorido, para melhor 

acabamento, e para observar a interação dos estudantes com o objeto colorido.  

 

 
Figura 24. Mockup finalizado com plástico flexível adesivo.  

(Foto do autor) 
 

 
Figura 25. Mockup com os panos de TNT para a exposição.  

(Foto do autor) 
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Com a construção do mockup, já aconteceram as primeiras alterações do 

desenho inicial visto anteriormente nas figuras 24 e 25. As mudanças principais 

aconteceram com o empurrador do foguete, que teve todo o seu formato alterado 

para a sua melhor funcionalidade e com o uso de rodízio em vez das rodinhas de 

skate, que não tinham o melhor custo/benefício para o projeto, por isso foram logo 

substituídas. 

 

4.1.2. Teste de usabilidade com a alternativa 1 
 

O teste foi feito com a turma do 2º ano do ciclo I do ensino fundamental da 

Escola Municipal Julia Cortines, durante a aula de artes, no dia 16 de maio de 2018, 

às 13h.  

A professora passou o exercício do dia: fazer um autorretrato. Ela distribui 

silhuetas de pessoas cortadas em papel A5 e pede que os estudantes desenhem 

eles mesmos. À medida em que eles terminam, a professora pede que eles 

coloquem seus autorretratos dentro do mockup. 

 

 
Figura 26. Estudantes colocando seus desenhos no mockup.  

(Foto do autor) 
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Com todos os trabalhos no mockup, a professora pede que eles formem uma 

fila no corredor da escola, do lado de fora da sala, para sair com o foguete e ir em 

direção ao pátio para que a exposição aconteça.  

 
Figura 27. Professora saindo da sala com o mockup.  

(Foto do autor) 
 

 
Figura 28. Professora com os estudantes em fila no corredor.  

(Foto do autor) 
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Com os estudantes no pátio, a professora pede que os estudantes se sentem 

em círculo à volta do mockup para que ela possa abrir o TNT no chão e iniciar a 

atividade da exposição e apreciação dos exercícios feitos.  

 
Figura 29. Estudantes sentados em círculo.  

(Foto do autor) 
 

Com o TNT aberto sobre o chão do pátio, a professora pede que os 

estudantes retirem seus exercícios do mockup e os coloquem sobre o TNT.  
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Figura 30. Os estudantes de dois em dois vão colocando seus exercícios sobre o TNT.  

(Foto do autor) 
 

 
Figura 31. Estudantes apreciando seus autorretratos.  

(Foto do autor) 
 

Durante a realização da atividade notou-se que a maioria dos autorretratos 

eram de pessoas brancas, loiras, dos olhos claros, mas a realidade da sala de aula 

não é essa. A maioria dos estudantes é formada por negros. A professora iniciou um 



48 

debate sobre essa realidade e os estudantes foram questionados sobre a real 

aparência que eles possuíam. Houve um momento de reflexão, conversa e troca de 

ideia dos estudantes com a professora. E foi proposto pela professora, para a 

próxima aula, que eles fizessem novamente os autorretratos.  

 

 
Figura 32. Professora com os estudantes na roda de conversa.  

(Foto do autor) 
 

Com o término do horário da aula, a professora pede que os estudantes se 

organizem em fila para o retorno à sala de aula. Os estudantes pedem para a 

professora para transportar o mockup e a professora escolhe um deles para carregá-

lo de volta à sala.  
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Figura 33. Estudantes retornando para a sala após a atividade.  

(Foto do autor) 
 
 

4.1.3. Avaliação do teste de usabilidade da alternativa 1  
A validação do mockup foi bastante satisfatória e mostrou que é possível 

realizar a apreciação e exposição dos trabalhos feitos durante as aulas pelos 

estudantes, mesmo diante de toda adversidade presente na realidade estrutural da 

escola. Segundo a professora, o deslocamento dos materiais entre as salas com um 

foguete chama muito a atenção dos estudantes, despertando o interesse deles para 

participarem das atividades propostas, além de ser muito melhor para a professora 

carregar os materiais de artes entre as salas.  

Por esta razão, escolhi continuar desenvolvendo a ideia até a realização do 

protótipo com o material definitivo. Com a validação foi possível observar alguns 

pontos que precisam ser alterados e outros pontos que atrapalharam a realização da 

atividade, que contribuem para o melhoramento do projeto; são eles:  

1. As asas do foguete: no mockup não foi possível representar as asas do 

foguete com o papelão Paraná por conta da largura da porta nas salas de aula; o 

foguete com as asas sempre abertas não funcionaria por não passar na porta. 

Dessa forma, foi pensado para o melhoramento da alternativa o uso de dobradiças 

nas asas para que elas sejam retráteis e usadas da maneira mais adequada para a 

ocasião, levantadas ou abaixadas.  

2. Haste para empurrar: na construção do mockup, surgiram muitas 

dificuldades em construir a parte que empurraria o foguete da forma que havia sido 
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pensado com o desenho inicial: um bastão fixo na parte traseira do foguete, com a 

forma de uma haste de carrinho de mão (como visto na figura 25). Mas, na 

construção do mockup foi visto o quanto seria difícil manter fixa a haste única. Com 

isso, chegou-se à conclusão de que seria melhor para empurrar e direcionar o 

carrinho, a forma de haste dos carrinhos de supermercado. Por isso, o mockup foi 

construído com a haste na forma quadrada, aumentando o espaço da pega na parte 

de cima e sendo fixado nas laterais do foguete. Mas pode-se buscar outra forma de 

fazê-lo, como uma peça única.  

3. Divisão do espaço dentro da caixa: na construção do mockup não foram 

colocadas as divisórias dentro da caixa, os espaços para armazenar as lonas e os 

materiais. É necessário pensar para o melhoramento da alternativa como será feita 

essa divisão, de acordo com o que será armazenado, para que seja mais bem 

organizado e otimizado o espaço.  

4. As lonas: foi observado durante a validação que somente duas lonas com 

quatorze trabalhos expostos em cada, dificultavam a visualização por parte dos 

estudantes, que ficaram amontoados em pé com o pescoço abaixado para a 

observação dos trabalhos. Por isso, foi sugerido pela professora que o número de 

lonas fosse maior ou que se buscasse fazer um expositor já acoplado ao foguete, 

que ficasse em pé sobre ele, como um varal.  

5. Exposição vertical: foi solicitado que fosse pensado uma forma que 

permitisse ver a lona também na vertical. Foi observado no espaço da escola, uma 

área do pátio onde há ferros que seguram um toldo, e que poderiam ser utilizados 

como sustento para amarrar as lonas verticalmente, com o uso de ilhões, por 

exemplo.  

 
4.2. Alternativa 2 – Espaçonave com expositor vertical acoplado  
 

A alternativa 2 é fruto das conclusões feitas com a avaliação do teste de 

usabilidade da alternativa 1. Com a aprovação da funcionalidade da alternativa 1, 

mostrada no teste de usabilidade onde vimos que o transporte, a apreciação e a 

exposição poderiam ser feitas dentro da estrutura da escola, a alternativa 2 foi 

pensada para corrigir e complementar a alternativa 1.  

A estética da alternativa foi alterada, unificando ainda mais a estrutura do 

produto. A divisória foi colocada, e também o estojo e a caixinha para os papéis, 

com o baú maior embaixo deles. O formato e o tamanho da asa também foram 
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reduzidos para implementar a funcionalidade da asa retrátil, que abaixa e levanta 

quando for necessário com o uso das dobradiças.  

 
Figura 34. Vista em perspectiva da alternativa 2.  

(Rendering do autor) 

 
 

Figura 35. Vista lateral da alternativa 2.  
(Rendering do autor) 
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Para a exposição, pensou-se em uma estrutura com tubos de alumínio unidos 

com peças quadradas com a aparência e o formato de peças de lego. O expositor 

fica acoplado à parte superior do foguete.  

 
Figura 36. Modelo virtual da alternativa 2 com o expositor.  

(Rendering do autor) 
 

. A alternativa 2 foi escolhida para o desenvolvimento do protótipo, sendo 

necessário, agora a especificação das suas dimensões, dos materiais e da sua 

cor/aparência. Não houve uma nova construção de mockup com a alternativa 2 pois 

o resultado do teste de usabilidade já aprova a funcionalidade do projeto.  
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5. DETALHAMENTO E DEFINIÇÕES DA ALTERNATIVA 
5.1. Projetação Ergonômica  
 

A Projetação Ergonômica foi feita com o intuito único de definir a melhor altura 

para o empurrador do foguete, de forma a ser uma altura ergonomicamente 

compatível com a menor mulher e o maior homem, alcançando a maior parte da 

população adulta, visto que o carrinho será empurrado pelos professores.  

 

5.1.1. Requisitos e necessidades do projeto  
• Ambiente: Salas de aula e o pátio da Escola Municipal Julia Cortines.  
• Estrutura: O objeto de transporte estará posicionado sobre uma superfície 

plana.  

• Restrições: O espaço da sala de aula não pode ser comprometido com o 

novo objeto educacional. O tamanho do mesmo deve ser proporcional ao 

espaço existente para não comprometer a circulação dos usuários com o 

objeto pela escola.  

A largura máxima do projeto deverá ser de 90 cm. Essa é a medida das 

larguras das portas na escola.  

5.1.2. População usuária  
Para essa definição foram considerados os seguintes fatores: o sexo dos 

usuários (homens e mulheres), a nacionalidade (brasileiros), a idade (jovens e 

adultos), o tipo de ocupação (professores). Portanto, definiu-se como população 

usuária: homens e mulheres, brasileiros, jovens e adultos, professores.  

 

5.1.3. Seleção da população acomodada  
Neste passo, selecionou-se a porcentagem da população que será 

acomodada no produto, ou seja, quantas pessoas na população usuária conseguirão 

utilizar o produto de forma confortável e segura.  

Porcentagem da população usuária a ser acomodada: 98%.  

 

5.1.4. Levantamento Antropométrico  
O levantamento antropométrico que melhor se adequa ao projeto é o da 

fundação Dreyfuss, do ano de 2005. Apesar de ser de uma população norte 

americano, a escolha foi motivada por conter dados completos de homens e 
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mulheres e por ser uma população com características semelhantes à população 

brasileira.  

Os percentis que serão utilizados – 1% mulher (como menor) e 99% homem 

(como maior). 

 

5.1.5. Manequins antropométricos 
Foram feitos com base no livro As medidas do Homem e da Mulher (Dreyfuss, 

2005).  

 
Figura 37. Manequins antropométricos menor mulher e maior homem. 

(Elaborado pelo autor) 
 
5.1.6. Parâmetros antropométricos construídos 

1. Acionamento – Vista Sagital lateral em pé  
Menor mulher: Inclinação de 125º graus na abertura do antebraço e 30º graus 

de abertura com relação ao tronco para a realização da tarefa.  
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Maior homem: Inclinação de 141º graus na abertura do antebraço e 25º graus 

de abertura com relação ao tronco para a realização da tarefa.  

 
 

Figura 38. Vista sagital lateral da menor mulher e do maior homem. 
(Elaborado pelo autor) 

 

 
Figura 39. Sobreposição dos manequins – vista sagital lateral. 

(Elaborado pelo autor) 
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5.1.7. Parâmetros do projeto  
1. Altura dos braços com relação ao chão – Vista Sagital lateral  
Nesse tópico da projetação ergonômica foi possível definir qual seria a altura 

do objeto, na parte da empunhadura tendo o empurrador com a altura definida pelo 

valor de 100 cm, ou 1 metro.  

 

 
Figura 40. Vista sagital lateral da menor mulher e do maior homem com a cota de altura. 

(Elaborado pelo autor) 
 

2. Compatibilização – dimensões relevantes ao projeto  
 

 
 

Figura 41. Vista Sagital Lateral da sobreposição dos manequins com a cota de altura. 
(Elaborado pelo autor) 
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5.2. Definição dos materiais  
 
5.2.1. Painéis de Madeira 

O setor de painéis de madeira brasileiro apresenta grande dinamismo, reflexo 

da inequívoca competitividade do setor florestal brasileiro e da qualidade e da ampla 

aceitação do produto nacional no mercado doméstico.  

Os painéis de madeira são estruturas fabricadas com madeiras em lâminas 

ou em diferentes estágios de desagregação que, aglutinadas pela ação de pressão, 

de temperatura e da utilização de resinas, são novamente agregadas visando à 

manufatura. A principal vantagem desse tipo de produto é a aplicação como 

substituto da escassa e encarecida madeira maciça em diferentes usos, como na 

fabricação de móveis, portas, pisos e rodapés. Os painéis de madeira podem ser 

divididos em dois tipos: os painéis de madeira reconstituída e os painéis de madeira 

processada mecanicamente. 

 

5.2.2. Painéis Compensados  

O compensado é um painel de lâminas de madeira coladas entre si, de forma 

que as fibras de uma dada lâmina fiquem orientadas perpendicularmente às fibras 

das lâminas adjacentes. O painel é formado usualmente por um número ímpar de 

lâminas, sendo as características de resistência mecânica e de contração de uma 

das lâminas são compensadas pelas lâminas adjacentes. Essa compensação 

confere ao painel uma alta estabilidade dimensional e resistência mecânica uniforme 

em qualquer sentido estrutural do mesmo. As lâminas de madeira podem ser 

faqueadas ou desenroladas. No caso de lâminas faqueadas, a tora é serrada na 

forma de um pranchão que é fixado na faqueadeira. Uma faca industrial corta 

continuamente toda a superfície do pranchão, retirando uma fina lâmina de 

espessura variando de 0,6 a 1,0 mm. O comprimento e a largura da lâmina serão 

correspondentes ao comprimento e largura do pranchão de madeira. As lâminas 

faqueadas são usadas principalmente como revestimento final dos painéis, para 

conferir efeito decorativo, tanto em compensados como em outros tipos de chapas 

de fibras. 

A maior quantidade de lâminas produzidas no mercado é obtida no torno 

desenrolador. A tora é fixada com garras no torno e gira de encontro a uma faca 

industrial, que corta lâminas de espessura variando de 1,2 a 4,0 mm e com largura 
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equivalente à largura da tora de madeira. O comprimento da lâmina a ser obtida 

dependerá do diâmetro da tora, mas normalmente é cortada no tamanho adequado 

para a manufatura do painel. O diâmetro da tora influi no rendimento do processo, 

quer para lâminas faqueadas ou desenroladas, razão pela qual as toras maiores 

(mínimo de 30 cm) e de melhor qualidade (cilíndricas, retas e livres de nós) são 

desejadas para a fabricação de compensados. Depois de cortadas, as lâminas são 

secadas e recebem a aplicação do adesivo para a prensagem a quente, com 

temperaturas entre 90 e 140 °C e montagem do painel compensado. 

O compensado tem ampla utilização, destacando-se as formas de concreto 

na construção civil, embalagens industriais e mobiliário. O painel compensado pode 

ter as lâminas internas (miolo) substituídas por pequenos sarrafos de madeira, 

colados entre si, recebendo, neste caso, a denominação de painel sarrafeado, 

extensivamente usado na fabricação de móveis. 

 
Figura 42. Placas de compensado com diferentes espessuras. 

(Foto da loja Stroitelny) 
 

Para a construção do protótipo foi escolhida a placa de compensado com 

10mmm de espessura.  

 

5.2.3. Rodízios  
Os rodízios são acessórios com rodinhas simples e funcionais. Os rodízios 

podem ser instalados em diferentes materiais, como aço, madeira e até mesmo 

vidros. 

O seu uso mais comum se dá nos móveis residenciais, como racks, 

estantes, gaveteiros e aparadores, facilitando a movimentação desses objetos pela 

casa. Existe uma variedade de tipos de rodízio de diferentes materiais e 

acabamentos. Alguns apresentam maior durabilidade, sendo ideais para pisos 
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irregulares. Outros são capazes de absorver impactos, o que os torna adequados 

para o carregamento de materiais delicados e pesados. Enquanto outros modelos 

são mais silenciosos, ideais para ambientes internos. 

 

5.2.4. Rodízios escolhidos para o projeto  

Rodízio FL210 BP Fixo 
 

É fabricado com chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, 

acabamento zincado e o eixo da roda é parafusado. São produzidos com 

revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno 

copolímero recicláveis. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, com ótima 

proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos 

impactos, resultando em ótima relação custo benefício. A velocidade de trabalho 

indicada é até 4km/h.  

 

 
Figura 43. Rodízio FL210 BP Fixo. 

(Foto da loja Schioppa) 

 
Para o protótipo serão utilizados dois rodízios fixos com dimensões de 67mm 

de altura e 50mm do tamanho da roda, suportando até 30 kg de carga cada rodízio 

fixo.  
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Rodízio GL210 BP Giratório  
É fabricado com chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, 

acabamento zincado e o eixo da roda parafusado. São produzidos com revestimento 

em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero 

recicláveis. Proporcionam rodagem macia e silenciosa, com ótima proteção ao piso, 

excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, 

resultando em ótima relação custo benefício. A velocidade de trabalho indicada é até 

4km/h. 

 

 
Figura 44. Rodízio GL210 BP Giratório. 

(Foto da lojaSchioppa) 

 
Para o protótipo serão utilizados dois rodízios giratórios com dimensões de 

67mm de altura e 50mm do tamanho da roda, suportando até 40 kg de carga cada 

rodízio giratório.  

 
5.2.5. Alumínio  

Suas características permitem que ele tenha uma diversa gama de 

aplicações. Por isso, é um dos metais mais utilizados do mundo todo. É um material 

leve e durável, mostrando um excelente desempenho e com propriedades 

superiores na maioria das aplicações. Este metal possui inúmeros atributos que ele 

incorpora, como a leveza, a condutibilidade elétrica e térmica, impermeabilidade e 

opacidade, alta relação de resistência e peso, beleza, durabilidade, moldabilidade e 

soldabilidade, resistência à corrosão e dureza, possibilidade de muitos acabamentos 

e reciclagem.  

Uma das principais vantagens da utilização do alumínio é a sua propriedade 

de ser infinitamente reciclável, sem perda de suas propriedades físico-químicas. 
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Nessa questão o Brasil se destaca: segundo os dados de 2010 fornecidos pela 

Associação Brasileira do Alumínio, o Brasil ficou em 5º lugar na relação entre sucata 

recuperada e consumo doméstico de alumínio. Em 2011, conseguiu reciclar 98,3% 

de latas de alumínio.  

No projeto da Espaçonarte, o alumínio foi utilizado para formar a estrutura do 

expositor. Foram utilizados 5 metros de barra cilíndrica com 7,2mm de diâmetro.  

 

 
 

Figura 45. Barras cilíndricas de alumínio.  
(Foto da loja Soluções Industriais) 

 
 
5.2.6. Plástico ABS  

Também conhecido quimicamente como acrilonitrila butadieno estireno, é a 

base de quase todos os materiais plásticos que utilizamos, como mouses, notebooks 

e celulares, por exemplo. Esse material é um termoplástico muito utilizado na 

indústria por ser um material viável economicamente, muito resistente e ao mesmo 

tempo leve e flexível, que pode receber qualquer tipo de cor e apresentar aspecto 

que vai do opaco ao transparente. Apesar de ser inflamável em altas temperaturas, 

em comparação a outros materiais, o ABS apresenta certa resistência ao calor e às 

baixas temperaturas e também funciona como um isolante térmico.  

Sua dureza superficial baixa em relação aos demais tipos de plástico 

desqualifica-o para utilização em peças que necessitam contato. Porém, isso o torna 

muito fácil de lixar e consequentemente possui uma certa facilidade em acabamento, 

podendo ser feito somente utilizando a acetona pura para acabamento superficial, 

por exemplo.  

 



62 

Embora o ABS seja feito a partir de fonte não-renovável, a vantagem dele é 

que, por ser um termoplástico, é facilmente amolecido quando aquecido a alta 

temperatura e pode ser moldado. Essa característica permite que os objetos feitos 

de plástico ABS possam ser reciclados várias vezes, o que evita descarte incorreto, 

caso haja responsabilidade com o resíduo.  

As peças de encaixe das barras cilíndricas de alumínio utilizadas no expositor 

da Espaçonarte foram impressas no laboratório de modelagem 3D da UFF e o 

material utilizado para a impressão foi o plástico ABS.  

 

 
Figura 46. Filamento de ABS para impressora 3D.  

(Foto da loja 3DLAB) 
 
 
 

5.3.  Modelo virtual  
 

O modelo virtual foi pensado para a melhor visualização da estética do 

projeto, inclusive da cor escolhida, após as mudanças e melhorias consequentes 

das conclusões feitas com teste de usabilidade. O modelo foi feito utilizando o 

software SolidWorks e renderizado pelo PhotoView 360, uma extensão do 

SolidWorks, após a definição das medidas e a elaboração dos desenhos técnicos 

(Apêndice B).  
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Figura 47. Vista em perspectiva do modelo virtual. 

(Rendering do autor) 
 

 
Figura 48. Vista explodida do foguete.  

(Rendering do autor) 
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Figura 49. Detalhamento da Espaçonarte.  

(Rendering do autor) 
 
5.3.1. Detalhamento do expositor  

 
Figura 50. Detalhamento do expositor.  

(Rendering do autor) 
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O expositor é formado por 12 barras redondas de alumínio com 30cm de 

comprimento e 4 barras redondas de alumínio maciço com 50cm de comprimento. 

Todas elas possuem 7,2mm de diâmetro.  

As peças de encaixe das barras de alumínio são 12, sendo de 4 tipos 

diferentes. São dois tipos de base, as 2 peças da base esquerda possuem 10mm de 

espessura de abertura para encaixe na Espaçonarte, já as 2 peças da base direita, 

por ficarem em contato com o estojo e a caixa de papéis, possuem uma abertura 

maior de 20mm. 

As 4 peças do meio possuem 4 saídas/entradas para encaixe das barras de 

alumínio; as 4 peças do topo possuem somente 3 saídas para encaixe das barras de 

alumínio pois elas finalizam a altura do expositor, quanto mais peças do meio mais 

alto, ou mais largo, ficará o expositor.  
 
5.4. Nome e logotipo do projeto  

O nome escolhido e pensado para o projeto foi “Espaçonarte”. É um nome 

que faz referência à palavra “espaçonave” e também é uma junção da expressão 

“espaço na arte” que é o objetivo primeiro do projeto, dar espaço à arte nas escolas, 

aos estudantes e a toda realidade de falta de valorização que foi observada durante 

a etapa da problematização. 

Foi criada uma ilustração para ser o logotipo do projeto, com o desenho da 

Espaçonarte e o seu nome ao lado.  

 
Figura 51. Logotipo da Espaçonarte.  

(Ilustração do autor) 
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6. PROTOTIPAÇÃO  
6.1 Prototipação do corpo da Espaçonarte 
 

As dimensões do produto foram devidamente definidas e através da 

construção do desenho técnico (Apêndice B), o projeto do corpo Espaçonarte pôde 

ser enviado para a construção final em escala 1:1 com um marceneiro. 

Primeiramente, foi construído e pintado o modelo final da Espaçonarte sem o 

expositor, ele foi produzido e validado no período letivo de 2018.1 para a disciplina 

de Projeto de Design 7.  

 

 
Figura 52. Vista superior mostrando as divisórias de armazenamento da Espaçonarte. 

(Foto do autor) 
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As caixinhas são removíveis para dar o acesso ao espaço maior que há 

embaixo delas para o armazenamento de materiais maiores e mais pesados. Como 

mostra a figura 52.  

O protótipo foi pintado com tinta acrílica de PVA para artesanato nas cores 

cinza claro e vermelho fogo.  

 
Figura 53. Vista em perspectiva do protótipo pintado. 

(Foto do autor) 
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6.1.1. Teste do usuário  
A validação com o protótipo foi realizada no dia 4 de julho de 2018, na E.M. 

Julia Cortines, da mesma forma que ocorreu o teste de usabilidade com o mockup 

como visto no item 4.3.  

A professora passou o exercício do dia: fazer uma máscara. Ela distribui 

folhas em branco no tamanho A5 e pediu que eles cortassem o formato da máscara 

que eles quisessem, incluindo o espaço para os olhos e depois a pintassem. À 

medida em que eles iam terminando, a professora pedia que eles colocassem suas 

máscaras dentro da caixa para papéis da Espaçonarte.  

 
Figura 54. Estudante colocando sua máscara na Espaçonarte. 

(Foto do autor) 
 

Com todas as máscaras na Esparçonarte, a professora pede que eles formem 

uma fila no corredor da escola, do lado de fora da sala, para sair com a Espaçonarte 

e ir em direção ao pátio para que a exposição das máscaras aconteça.  
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Figura 55. Professora saindo da sala empurrando a Espaçonarte com um estudante.  

(Foto do autor) 

 
Figura 56. Estudante empurrando a Espaçonarte no corredor.  

(Foto do autor) 
 

Os estudantes ficaram muito agitados e animados para mexer na 

Espaçonarte, eles queriam empurrar, tocar, conhecer. A professora parou um 

momento para que eles pudessem observar e mexer na Espaçonarte antes de 

realizar a atividade da exposição das máscaras.  
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Figura 57. Estudantes observando a Espaçonarte.  

(Foto do autor) 
 

Depois de observarem a Espaçonarte, a professora pediu que os estudantes se 

sentassem em círculo no chão do pátio para iniciar a atividade. Ela entregou as 

máscaras para os estudantes as segurarem.  

 

 
Figura 58. Estudantes formando o círculo.  

(Foto do autor) 
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Figura 59. Professora distribuindo as máscaras com os estudantes em círculo.  

(Foto do autor) 
 
Com os trabalhos entregues aos estudantes, a professora pediu que eles 

colocassem as suas máscaras no rosto para que eles pudessem ver uns aos outros 

com as suas máscaras e assim contemplar o trabalho dos colegas.  

 

 
Figura 60. Estudantes com suas máscaras no rosto. 

(Foto do autor) 
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Com o término do horário da aula, a professora pede que os estudantes se 

organizem em fila para o retorno à sala de aula. Após a aula, conversando com a 

professora, ela deu um feedbackmuito positivo sobre a Espaçonarte e disse que fará 

uma enorme diferença no andamento das futuras aulas, mostrando-se bastante 

ansiosa para a validação da Espaçonarte com o expositor.  

 
Figura 61. Professora Luana com a Espaçonarte.  

(Foto do autor) 
 

6.2. Prototipação do expositor  
 

As barras de alumínio foram cortadas com as dimensões também definidas 

pelo desenho técnico (Apêndice xx) e as peças de encaixe foram impressas no 

laboratório de impressão 3D da UFF com plástico ABS. Elas também foram lixadas e 

pintadas por mim com tinta de PVA para artesanato na cor vermelho fogo, que foi 

antes previamente preparada para receber a tinta com o primer para metais, PET e 

vidro. Para a fixação dos desenhos dos estudantes nas barras de alumínio foram 

utilizados prendedores com 25mm de abertura.  
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Figura 62. Expositor montado com trabalhos expostos. 

(Foto do autor) 
 

 

 
Figura 63. Foto aproximada para mostrar o prendedor que prende os trabalhos. 

(Foto do autor) 
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6.2.1. Teste de usabilidade do expositor  
O expositor foi construído e validado durante a disciplina de TCC no período 

letivo de 2019.1, a validação foi feita junto com o corpo da Espaçonarte, já validado 

anteriormente na disciplina de PD7 (visto no item 6.1.1).   

A validação com o expositor foi realizada no dia 31 de maio de 2019, na E.M. 

Julia Cortines, com a turma de 3º ano do Ensino Fundamental I,com a professora 

Isabel Cristina, na mesma dinâmica dos testes de usabilidades anteriores. No dia da 

validação estavam presentes 18 estudantes da turma e mais o estagiário da 

professora. Na aula anterior à do dia 31, a professora já tinha feito com os 

estudantes a atividade do autorretrato e se utilizou deles para realizar a exposição. 

Com os autorretratos já feitos, a professora começa a aula no pátio da escola. 

Pede que os estudantes formem um círculo e sentem no chão em roda. 

 

 
Figura 64. Estudantes sentados em roda com a Espaçonarte no meio deles. 

(Foto do autor) 
 

 

A professora então começa a explicar o que seria feito durante a aula 

enquanto monta o expositor sobre a Espaçonarte mostrando para os estudantes 
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como é feita as conexões, depois de montar o expositor, ela entregar os 

autorretratos para os seus respectivos donos.  

 
Figura 65. Professora montando o expositor sobre a Espaçonarte.  

(Foto do autor) 
 

 
Figura 66. Professora entregando os autorretratos. 

(Foto do autor) 
 

Com os estudantes com seus autorretratos em mãos, a professora divide a 

turma em dois grupos para que eles possam ir pendurar seus trabalhos no expositor.  
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Figura 67. Estudantes pregando seus desenhos no expositor.  

(Foto do autor) 
 

 
Figura 68. Estudantes pregando seus desenhos no expositor. 

(Foto do autor) 
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Após todos os trabalhos serem expostos, juntos com a professora os 

estudantes circulam ainda em grupos observando os desenhos que foram expostos, 

fazendo comentários sobre a aparência dos colegas de turma nos seus desenhos.  
 

 
Figura 69. Estudantes observando os autorretratos no expositor.  

(Foto do autor) 
 
Quando todos viram de perto seus autorretratos e os dos colegas, a 

professora pediu mais uma vez que eles se sentassem em círculo para um momento 

de conversa sobre “quem sou eu?”. Os estudantes falaram um por um sobre o que 

eles gostavam de fazer, de comer, como é a sua família e eles puderam se conhecer 

entre eles um pouco mais. Teve também nesse momento uma dinâmica em que eles 

precisariam elegera os autorretratos mais parecidos com seus autores, foi um 

momento coletivo de descontração com muitas risadas.  
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Figura 70. Momento em que a professora pede que os estudantes falem sobre eles. 

(Foto do autor) 
 

 
Figura 71. A turma do 3º ano do ensino fundamental I da E.M. Julia Cortines.  

(Foto do autor) 
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CONCLUSÃO 
Ao longo do desenvolvimento do projeto, foram verificados os cuidados 

necessários ao projetar um produto para o público infantil para que haja o 

cumprimento das necessidades de conforto do usuário e bom andamento da tarefa 

proposta. Antes de pensar em alternativas ou possibilidades de projeto, atentei-me 

nas medições técnicas, observações, construções de tabelas e fluxogramas para, 

assim, determinar os problemas ergonômicos e suas disfunções.  

Um dos grandes aprendizados do projeto foram as análises dos problemas, a 

convivência com a realidade escolar e a escolha do que eu seria capaz de fazer, 

dentro dos meus conhecimentos adquiridos ao longo dos dez períodos no curso, que 

pudesse de fato fazer a diferença dentro da realidade que encontrei. Foi um projeto 

que exigiu muito cuidado na interação com os usuários, o que aumentou a minha 

experiência e que gerou uma troca enorme de conhecimentos teóricos e pessoais.   

Com toda certeza, levo de presente com meu TCC uma paixão ainda maior 

pelas crianças, que com a sua simplicidade e inocência própria se encantam com 

todo e qualquer movimento de atenção e cuidado para com elas. Com o coração 

grato, deixo uma pequena contribuição à educação artística infantil na E.M. Julia 

Cortines, com a esperança de que a situação da educação no nosso país seja cada 

dia mais valorizada e não mais desprezada.  

Concluo com a validação final do protótipo da Espaçonarte que o objetivo de 

proporcionar um “espaço na arte” na escola foi alcançado. Através da atividade 

coletiva de realizar uma exposição com os seus próprios desenhos, muitos 

estudantes sentiram-se mais valorizados e gratos por estarem mostrando aos 

colegas de turma o que fizeram. Quanto ao produto em si, concluo que ele poderia 

ser mais personalizado, com aplicações de adesivos ao redor dele com a identidade 

visual da marca “Espaçonarte”, sendo de mais fácil associação o produto com o 

logotipo. Pretendo fazer essa estilização do produto antes de doá-lo para a escola.  

Com relação ao expositor da Espaçonarte, concluo que ele poderá ser 

expandido aumentando o número de peças que fazem as conexões e com mais 

barras de alumínio. Ele pode ser mais alto, mais largo, ter uma base no chão, as 

possibilidades de estudo para aumentá-lo são enormes e pretendo continuar a fazê-
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lo. A professora propôs a ideia de fazermos uma exposição móvel, reunindo os 

trabalhos de todos os estudantes da escola para a exibição na Espaçonarte, 

andando com o foguete pela escola com os trabalhos e para que isso possa 

acontecer, seria necessária a expansão do expositor para que caibam mais 

trabalhos pendurados.  

A Espaçonarte será guardada na sala dos professores e fará o papel de 

“armário” dos professores de artes, que deixarão na Espaçonarte seus materiais de 

trabalho, assim, eles já não precisarão mais levar para casa ou trazer de casa os 

materiais. Porém, com essa função, em vista da proteção dos materiais, acredito 

que o produto poderia ter uma porta, ou algo que cobrisse e trancasse os materiais 

em segurança dentro da Espaçonarte, impedindo furtos ou que os materiais sejam 

danificados.  

Contudo, a Espaçonarte foi aprovada por todos na Escola Municipal Julia 

Cortines e esse era o objetivo principal: ser um produto funcional para o público alvo. 

Termino minha caminhada na UFF com um trabalho mais que satisfatório para mim 

e para toda Escola, resultado de todo o aprendizado que tive ao longo de todos os 

anos da graduação. Não importando o grau a que cheguei, o importante é 

prosseguir decididamente e, assim, continuarei em busca das melhorias da 

Espaçonarte para doar o melhor projeto possível para a E.M. Julia Cortines além de 

buscar melhorias profissionais para a construção da minha carreira sempre com o 

coração grato a tudo que aprendi na Universidade Federal Fluminense.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM A PROFESSORA LUANA COELHO  
Entrevista feita com a Professora de artes Luana Coelho, 29 anos, realizada 

em 11 de abril de 2018, às 13h, na E.M. Julia Cortines.  

 

RENATA BORGES – Quantos anos você tem lecionando? 

LUANA COELHO – Seis anos. 

 

RENATA BORGES – Você já deu aula em colégio particular? Se sim, qual a maior 

diferença? 

LUANA COELHO – Sim. Os alunos costumam desenvolver mais rápido a 

coordenação motora nos colégios particulares, o que facilita muito o avanço no 

conteúdo das aulas. Eles aprendem mais rápido a ler, a escrever, pegam com muito 

mais facilidade o que ensinamos.  

 

RENATA BORGES – Qual a maior dificuldade de ser professora do Ensino 

Fundamental I em um colégio público? 

LUANA COELHO – Falta de recursos e despreparo em receber os professores de 

artes. Não tem espaço para darmos o que gostaríamos de dar como conteúdo 

didático, muitos veem a disciplina como aula de desenho, a artes não é reconhecida 

como uma matéria independente. 

 

RENATA BORGES – O que você pensa sobre a estrutura da sala de aula? 

LUANA COELHO – Nós não temos armário de artes nas salas de aula por não 

termos uma sala fixa para nossa disciplina. Eu preciso me deslocar entre as salas 

carregando todo meu material. Além disso, preciso planejar minhas aulas, que já 

possuem o tempo curto de apenas 45 minutos, contando com o tempo de limpeza e 

arrumação do espaço, pois logo em seguida a professora titular entrará e eu não 

posso deixar o espaço sujo.  

Não ter uma sala de artes na escola toma tempo de aula e nos obriga a carregarmos 

nosso material durante todo o dia, o que me desgasta também.  

 

RENATA BORGES – Qual a maior dificuldade entre os estudantes durantes as 

aulas? 

LUANA COELHO – Corte e colagem. 
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RENATA BORGES – Os estudantes funcionam bem com atividades em grupo? 

Você já aplicou alguma? Como foi a experiência? 

LUANA COELHO – Sim, funcionam muito bem. Eu já fiz um desenho coletivo uma 

vez onde o objetivo era que eles fizessem um grande painel juntando partes de 

desenhos que eram feitos em grupos separados, foi uma atividade que fez com que 

eles pensassem no tamanho do que eles estavam desenhando e decidissem as 

informações em grupo. 

 

RENATA BORGES – Na sua opinião, o que potencializaria a educação artística em 

sala de aula?  

LUANA COELHO – Falta a apreciação dos trabalhos que eles fazem. Eu acredito 

que um local de exposição dos exercícios que eles executam potencializaria o 

aprendizado deles. Os estudantes gostam de ter o reconhecimento do que eles 

fizeram, muitos questionam por que quadros de artistas famosos são expostos e os 

deles não. Eles gostam de ver o trabalho dos colegas de turma e de que vejam os 

seus próprios trabalhos, mas o espaço pequeno da sala de aula impede que essa 

locomoção aconteça. 

 

RENATA BORGES – O que você pensa sobre o horário de aula? O tempo é 

suficiente?  

LUANA COELHO – Preferiria que as aulas tivessem duração de uma hora, mas do 

que isso penso que ficaria maçante para eles. 

 

RENATA BORGES – Qual sugestão você daria para o desenvolvimento de um 

produto que possa ser utilizado em sala de aula? 

LUANA COELHO – Eu gosto da ideia dos produtos de lego pois trabalham a cor, a 

forma geométrica, a construção de novas formas a partir de formas existentes, mas 

não sei como utilizaria com tantas crianças em sala de aula. Para usar um produto 

em sala ele teria que ser fácil de carregar por conta da mudança de sala entre as 

turmas. 
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APÊNDICE B – DESENHO TÉCNICO 
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