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RESUMO 
 
 
ANDRADE, Luis Felipe Costa de. Tenda de Leitura: Sistema Itinerante de 
Incentivo à Leitura Infantil. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2017. 
(Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.) 
 
 
Inspirada nas barracas de brincadeiras infantis, a Tenda de Leitura foi 
projetada e construída especialmente para crianças, pretendendo despertar e 
estimular o gosto delas pelos livros. É um ambiente colorido, lúdico e itinerante, 
formado basicamente por madeira e tecido, e propício para a exposição de 
livros, atividades de contação de histórias e leituras individuais. A Tenda foi 
testada inúmeras vezes e muito bem recebida em todos os lugares por onde 
ela passou, e até por aqueles que só ouviram falar dela. É evidente a carência 
de projetos desse porte no país e a necessidade de estimular as crianças a 
cultivarem hábitos de leitura desde os seus primeiros anos de vida. 
 
Palavras-chaves: Leitura Infantil. Livro. Tenda. Barraca. 
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ABSTRACT 
 
 
ANDRADE, Luis Felipe Costa de. Tenda de Leitura: Sistema Itinerante de 
Incentivo à Leitura Infantil. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2017. 
(Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.) 
 
 
Inspired by children's play tents, the "Tenda de Leitura" was designed and built 
especially for kids, intending to awaken and encourage their taste for books. 
It's a colorful, playful and itinerant system, basically made of wood and fabric, 
and suitable for book exposition, storytelling and individual readings. The tent 
has been tested countless times and was very well received wherever it was, 
and even by those who have only heard about it. It's notorious the lack of 
projects of this type in the country and the need to encourage children to 
cultivate reading habits from the earliest years of their lives. 
 
Keywords: Children. Reading. Book. Tent. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo profundamente conectado, bombardeado a todo instante 

por sons e imagens que ultrapassam todos os limites até então conhecidos, 

vemos o livro ser substituído de forma veloz por smartphones, tablets, 

aplicativos e, mais recentemente, óculos de realidade virtual. ”Será superada 

a forma livro?”  Será que a literatura, reconhecida como arte e, sobretudo, 

como fenômeno de criatividade que retrata o mundo, o homem e a vida através 

da palavra (COELHO, 2000, p. 27-65) vai ser enfim suprimida pelos novos 

gadgets que são lançados todos os dias? Será que em um futuro próximo 

abandonaremos de vez o hábito da leitura? 

 Nesse cenário, um dos grandes desafios dos professores da educação 

básica é ensinar os seus alunos a ler, mas ensiná-los não só a decifrar códigos, 

e sim a serem leitores de verdade, no sentido mais íntimo da palavra. Seja por 

diversão, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o 

vocabulário e a escrita e dinamiza o raciocínio e a interpretação (BATISTA, 

2016). "Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever 

- inclusive a sua própria história", disse Bill Gates, o fundador da maior e mais 

conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado 

(WIKIPÉDIA, 2017). Quão longe conseguiremos chegar sem livros? 

 Apesar de todos os prognósticos pessimistas e da evolução tecnológica 

que caminha hoje a passos largos, a verdade é que a palavra literária escrita 

está mais viva do que nunca, e parece que nenhuma outra forma de ler o 

mundo dos homens é tão eficaz e rica quanto a que a literatura permite. E 

considerando que a escola é hoje um espaço privilegiado, em que deverão ser 

lançadas as bases para a formação do indivíduo (COELHO, 2000, p. 15-16) 

entende-se que é ali onde tudo deve começar. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1. Definição do Problema 

 

Estudos nacionais e internacionais realizados nas últimas duas décadas 

a respeito da promoção da leitura, preparados por organizações como a 

UNESCO, demonstram que a situação do Brasil é grave, revelando baixos 

índices de letramento e habilidades leitoras, significativamente inferiores à 

média de países da América Latina e Ásia, tanto na população adulta como 

entre crianças e jovens em idade escolar. 

 Uma das principais causas do elevado índice de alfabetismo funcional 

e das dificuldades generalizadas para a compreensão da informação escrita, 

segundo especialistas, se localiza na crônica falta de contato com a leitura, 

sobretudo entre as populações mais pobres.  A exclusão social se agrava com 

a exclusão cultural, deixando à margem do efetivo letramento cerca de três 

quartos da população brasileira. 

 Apesar de projetos já lançados na última década e de ações isoladas, 

verifica-se que os resultados são insuficientes e que, para inverter essa 

situação, faz-se urgente que toda a sociedade se envolva e se articule nessa 

mobilização. E em especial, é necessário que ela ofereça condições para que 

as escolas e as bibliotecas sejam preparadas para intervir na promoção da 

leitura, desenvolvendo atividades destinadas a cultivar o interesse pelo livro e 

o prazer de ler (PRÓ-LIVRO, 2007). 

 “O brasileiro não lê o suficiente, mas não é por falta de interesse, e sim, 

porque não há o domínio da prática da leitura na escola, nem mediadores que 

levem a leitura até as famílias e compartilhem essa experiência”, afirmou 

Eliana Yunes, coordenadora do setor de pesquisas e publicações do Instituto 

Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio (YUNES, 2017), no VI Encontro de 

Agentes de Leitura do Ceará, em 2015 (MACIEL, 2015). 
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1.2. Justificativa 

 

A 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, promovida em 

2015 pelo Instituto Pró-Livro – associação de caráter privado e sem fins 

lucrativos que tem como objetivo principal o fomento à leitura e à difusão e 

acesso ao livro – concluiu que 44% da população brasileira não lê e que 30% 

nunca comprou um livro (RODRIGUES, 2016). A pesquisa mostrou também 

que 66% da população não frequenta bibliotecas, em sua maioria por falta de 

tempo, mas com a percepção de que os acervos das mesmas são pouco 

diversificados e que não estão atualizados. Os resultados reforçam ainda a 

análise de que o hábito de leitura é uma construção que vem da infância, 

bastante influenciada por terceiros, especialmente por mães e pais (PRÓ-

LIVRO, 2016). 

 De acordo com Eliana Yunes, a biblioteca deve estar no centro da 

sociedade e a presença do mediador se faz cada vez mais necessária: 

“Quando existe a possibilidade, as pessoas leem muito. Mas ainda existem 

dois grandes desafios. O primeiro é a acessibilidade do livro. A biblioteca tem 

que estar na rua, nos bairros, nas comunidades. Além disso tem a questão da 

mediação, que é fundamental. Se não houver mediadores, as pessoas não tem 

a possibilidade de descobrir o que é a leitura” (MACIEL, 2015). 

 

1.3. Motivações e Resultados Esperados 

 

Inspirado nas barracas de brincadeiras infantis e projetado e construído 

especialmente para crianças, a Tenda de Leitura visa despertar e estimular o 

gosto delas pelos livros, ajudando, ainda que minimamente, a transformar o 

Brasil em um país de leitores. Será um ambiente colorido e lúdico, propício 

para a exposição de livros, atividades de contação de histórias e leituras 

individuais. 
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 Pode funcionar como um serviço de extensão de uma biblioteca 

(através do empréstimo de livros para o projeto) ou possuir um acervo próprio, 

buscando atrair a atenção das crianças inicialmente de maneira visual, ao 

provocar a curiosidade delas pelo mundo novo que está escondido ali. Seu 

foco são crianças de 3 a 8 anos, que serão divididas em grupos de acordo com 

as suas idades ou anos de escolaridade. 

 A Tenda de Leitura deve ser facilmente montável e desmontável, de 

modo que possa ser transportada sem dificuldade até escolas, parques, 

espaços recreativos, bibliotecas e centros culturais (desde que respeitados os 

requisitos mínimos de conforto e segurança, como espaços cobertos e 

terrenos planos). As peças não podem ser absurdamente grandes, para que 

toda a estrutura possa ser transportada dentro de um carro popular, 

viabilizando a característica itinerante do projeto.  

 Não é necessário que a tenda seja fechada na parte de cima como são 

as barracas reais (principalmente por causa do calor gerado pelo possível 

efeito estufa ali dentro), mas é necessário que constitua um universo diferente 

do ambiente formal da sala de aula ou das bibliotecas mais comuns, inspirando 

a criança a estar ali e a mergulhar no mundo dos livros. Por fim, cada atividade 

de leitura a ser desenvolvida deve concentrar-se nos interesses típicos e nas 

especificidades de cada faixa etária, de modo que a experiência com o livro 

seja para a criança sempre proveitosa e divertida, mas nunca entediante. 

 

1.4. Estado da Arte Publicado 

 

Importância da literatura infantil na formação pessoal, cultural e 

intelectual das crianças e dos jovens: 

A literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a 
cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir como agente 
de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo 
leitor/texto estimulado pela escola. É ao livro, à palavra escrita, que 
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atribuímos a maior responsabilidade na formação da consciência de 
mundo das crianças e dos jovens. (COELHO, 2000, p. 15). 

Necessidade das atividades de leitura extraclasse paralelas às aulas 

tradicionais e visitas às bibliotecas tradicionais: 

No que diz respeito às atividades com a literatura e a expressão 
verbal, o espaço-escola deve diversificar em dois ambientes básicos: 
o de estudos programados (sala de aula, bibliotecas para pesquisa, 
etc.) e o de atividades livres (sala de leitura, recanto de invenções, 
oficina da palavra, laboratório de criatividade, espaço de 
experimentação, etc.). (COELHO, 2000, p. 17). 

Necessidade da presença de um mediador nas atividades de leitura 

realizadas de maneira coletivas nas escolas: 

Quando, ademais, pensamos na literatura infantil no espaço escolar, 
pensamos no coletivo, na leitura partilhada, pensamos no professor 
como um leitor que forma leitores. Isso nos leva à questão de como 
se pode dar o ato de ler, em que circunstâncias esse momento de 
magia pode ocorrer. Uma forma de leitura que voltou à tona com 
grande sucesso na atualidade é a contação de histórias. (SILVA, 
2009, p. 34). 
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2. ANÁLISE DE SIMILARES DIRETOS 

 

A análise de similares diretos focou-se em projetos de incentivo à leitura 

e em espaços especificamente destinado a esse fim, dentro ou fora do estado 

do Rio de Janeiro. 

 

2.1. Leitura no Vagão 

 

Criado em agosto de 2014 pelo paulistano Fernando Tremonti, o projeto 

tem a intenção de incentivar a leitura através da distribuição de livros 

gratuitamente em pontos estratégicos, para que as pessoas possam 

aproveitar, de forma produtiva, o seu tempo de locomoção. 

 Funciona da seguinte maneira: um livro é deixado em um dos bancos 

de um trem, metrô ou ônibus para que um usuário distraído possa lê-lo durante 

o percurso, e se necessário, levá-lo para casa. Depois, essa pessoa tira uma 

selfie com esse livro e usa a hashtag #leituranovagao para relatar curiosidades 

sobre a obra. Então, o livro é passado para frente, sendo deixado novamente 

em cima de um banco para que outras pessoas também possam lê-lo. 

 Além disso, o projeto estimula autores e autoras a escreverem suas 

obras, divulgando-as sem nenhum custo. Sorteios de livros e ações nas ruas 

também são realizados, a fim de atingir cada vez mais pessoas. Inúmeros 

artistas e autores apoiam o Leitura no Vagão, que começou em São Paulo e 

já se expandiu para o Rio de Janeiro, Distrito Federal e até Santiago no Chile. 

"Desligue seu smartphone e abra um livro!" 
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Figura 1. Panfleto colocado dentro 

dos livros nos vagões de metrô 
(https://catracalivre.com.br/geral/gentileza-

urbana/indicacao/projeto-incentiva-leitura-nos-vagoes-
dos-metros-em-sao-paulo/) 

Figura 2. Idealizador do projeto Leitura no 
Vagão 

(https://www.leituranovagao.com/25112014lnve) 

 

2.2. Bondinho da Leitura 

 

Após passar por uma revitalização em 2010, o antigo bondinho 

proveniente de Santos/SP transformou-se num posto de empréstimo gratuito 

de livros. Há no local um acervo literário com mais de 2500 obras para todas 

as idades, desde clássicos da literatura brasileira e universal, até obras atuais 

de autores brasileiros e estrangeiros. 

 Quem circula pelo calçadão da Rua das Flores, em Curitiba, diariamente 

pode pegar emprestado qualquer livro de forma simples e gratuita, apenas 

apresentando o seu documento de identificação e informando o seu endereço. 

O Bondinho, que é parte das diversas ações do programa Curitiba Lê, 

desenvolvido pela Fundação Cultural da capital paranaense, também oferece 

um ambiente tranquilo para a leitura, para quem quiser começar uma viagem 

ali mesmo, sem sair do lugar. 
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Figura 3. Bondinho da Leitura visto de 
fora 

(Foto de Diogo Fonseca) 

Figura 4. Bondinho da Leitura visto de 
dentro 

(Foto de Diogo Fonseca) 

 

2.3. Banca de Livros 

 

O projeto Banca de Livros foi concebido para crianças e jovens e visa 

facilitar e estimular a manutenção leitora de bairros e comunidades da cidade 

do Rio de Janeiro, carentes de alternativas para o seu desenvolvimento 

pessoal e intelectual. São 5 bancas de jornais transformadas em 

minibibliotecas públicas, em 5 lugares diferentes (Morro da Babilônia, Parque 

das Ruínas, Vila Isabel, Mangueira 1 e Mangueira 2), 300 títulos à disposição 

e 2 orientadores em cada uma, que promovem oficinas gratuitas de contadores 

de histórias. 

 Dentre os títulos encontrados estão não só os clássicos, como também 

os mais vendidos nas livrarias, como Jogos Vorazes, Harry Potter e Diário de 

um Banana. Para o empréstimo o usuário necessita fazer um cadastro e 

apresentar carteira da escola ou instituição vinculada ao projeto, ou a carteira 

de identidade e comprovante de residência. 

 "O projeto é voltado para os mais jovens, mas os adultos também 

podem pegar livros. Nada impede que uma mãe que vá levar os filhos à vila 

olímpica aproveite o tempo de espera para ler um dos nossos livros”, disse 

Graças Gomes, idealizadora e diretora do projeto, referindo-se às bancas 

localizadas nas vilas olímpicas (Vila Isabel, Mangueira 1 e 2). 
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Figura 5. Vista lateral de uma das 
Bancas de Livros 

(http://agenciaplano.com/educacao/favela-literal/) 

 

Figura 6. Uma das Bancas de Livros 
vista de frente 

(http://agenciaplano.com/educacao/favela-literal/) 

 

2.4. Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Meneses 

 

À princípio improvisada na garagem de uma casa humilde na Vila da 

Penha, Zona Norte da capital do Rio de Janeiro, a biblioteca comunitária, 

idealizada e fundada pelo pedreiro sergipano Evando Santos em 1998, calcula 

já ter reunido cerca de 40 mil livros. 

 Hoje o acervo, que reuni dentre outras obras raras, uma edição de Os 

Lusíadas de 1805 e uma gramática e um dicionário Kibundo-Português 

editados em Angola em 1934, ocupa o primeiro andar de um prédio de três 

pavimentos projetado por Oscar Niemeyer, que conta com um salão, duas 

salas de aula, um auditório e um pequeno museu. 

 Buscando levar conhecimento às pessoas e fomentar a cultura no país, 

a biblioteca, segundo seu próprio fundador, diz "sim à cultura e não à 

burocracia". Lá, o usuário pode pegar quantos livros quiser e devolvê-los 

quando bem entender. Caso não devolva algum, não há problema: "se ficou 

com ele é porque gostou, e isso é um bom sinal". 
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Figura 7. Entrada da Biblioteca 
Comunitária 

(Foto do autor) 

 

Figura 8. Evando com alguns livros na 
Biblioteca Comunitária 

(https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2012/12/06/ele-continuara-sendo-nosso-padrinho-diz-
fundador-de-biblioteca-comunitaria-fundada-por-niemeyer-no-

rio.htm#fotoNav=2) 
 

2.5. ONG Associação Cultural Livro em Movimento 

 

Criada em 1999 pela já falecida técnica de documentação Ilka Barbosa 

Sym, a ONG funciona no Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, na 

cidade de Niterói/RJ, que é considerado a maior estação rodoviária da América 

Latina, com circulação de aproximadamente 450 mil pessoas por dia. 

 Doando uma média de 80 a 100 livros por mês, além de revistas e 

apostilas, a ONG tem regras flexíveis de uso (permite até três livros por leitor) 

e ainda realiza a distribuição gratuita de livros em algumas datas específicas, 

como aconteceu no dia Internacional da Mulher, em 2017, quando foram 

distribuídos 70 livros e versos para as funcionárias que trabalham em lojas do 

local. Em geral os livros mais procurados são de literatura (romances, poesias), 

livros de ensino médio e apostilas e livros de ensino superior. 

 "Percebo em muitas perguntas sobre o nosso Projeto uma carência 

muito grande de projetos parecidos que facilitem ao máximo o acesso do povo 

à educação e à cultura. Muitos leitores que frequentam a nossa ONG não 

teriam outro meio de acesso a livros, apostilas, revistas e a outros objetos 
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informativos que disponibilizamos de graça.", disse o Joel Prata, bibliotecário 

formado pela UFF e atual presidente da ONG. 

 

    

Figura 9. Vista externa da ONG Livro 
em Movimento 

(Foto do autor) 

 

Figura 10. Distribuição de livros na 

frente da ONG Livro em Movimento 
(http://biblioo.cartacapital.com.br/livro-em-movimento/) 

 

2.6. Biblioteca Ambulante de Blumenau 

 

Há quase 40 anos a Biblioteca Ambulante proporciona histórias, 

alegrias e sorrisos nos rostos de diversas crianças, através do acesso à leitura 

nos espaços mais distantes do centro de Blumenau, Santa Catarina. "O que 

nós levamos dentro dessa kombi? Nós levamos o mundo para essas crianças, 

nós levamos muito mais do que elas já tem", disse Verena Kirsten, voluntária, 

envolvida há 20 anos com o projeto. 

 Uma vez ao mês, a Biblioteca visita escolas e o Lar Elsbeth Koehler 

(casa de repouso fundado pela Sociedade Evangélica de Senhoras - Sesb), 

oferecendo o serviço de empréstimo de livros diversos, desde literatura infantil, 

até adulta (conforme as demandas de informação do público atendido), e 

realizando também atividade de leitura ou contação de histórias. 

 Cada leitor faz o empréstimo de obras literárias por 30 dias e, nesse 

período, pode efetuar a troca entre seus colegas. No mês seguinte a Biblioteca 
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Ambulante retorna, recolhendo os livros e renovando os empréstimos. Os 

professores dessas escolas se integram ao projeto e promovem diferentes 

trabalhos, como de leitura e produção de textos, partindo dos livros que as 

crianças pegaram emprestados. 

 

      

Figura 11. Crianças entrando na 
Biblioteca Ambulante 

(https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeblumenau/ph
otos/a.291421770951389.66867.278734078886825/121680

4445079779/?type=3&theater) 

 

Figura 12. Contação de histórias em uma 
escola da Blumenau 

(http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/11/biblioteca-
ambulante-funciona-em-uma-kombi-e-mensalmente-visita-as-

escolas-de-campo-de-blumenau-4340944.html) 

 

 

2.7. Os Tapetes Contadores de Histórias 

 

Criado em 1998 por um grupo de atores e contadores de histórias, o 

projeto produz e realiza espetáculos, sessões de histórias, oficinas, exposições 

interativas e projetos culturais que envolvem oralidade, artes visuais e teatro. 

 Através de objetos simples criados pelo grupo (tapetes, painéis, malas, 

aventais, roupas, caixas e livros de pano), convertidos em cenários de contos 

autorais e populares de origens diversas, eles despertam o imaginário de 

crianças, jovens e adultos para as artes e a leitura. 

 "Para nós, contar e escutar histórias proporciona uma qualidade de 

contato entre as pessoas que permite um profundo e prazeroso intercâmbio de 

experiências: atua tanto na construção de valores como contribui para a 

formação de uma percepção crítica e sensível da vida, da arte e da sociedade."  
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Figura 13. Crianças interagindo com um 
tapete de histórias 

(https://www.facebook.com/tapetescontadores/photos/a.15666
5184383126.38317.148116821904629/1124404610942507/?ty

pe=3&theater) 

Figura 14. Contação de histórias com 
os Tapetes Contadores 

(https://www.facebook.com/tapetescontadores/photos/a.15666
5184383126.38317.148116821904629/1092197284163240/?ty

pe=3&theater) 

 

2.8. Costurando Histórias 

 

Idealizado e coordenado pela atriz Daniela Fossaluza, o projeto, criado 

em 2001, é um coletivo de artistas de diferentes áreas, que tem a missão de 

levar arte, conhecimento e ludicidade às crianças e jovens de toda parte.  Com 

tapetes tridimensionais confeccionados a partir das sugestões de lendas e 

contos de vários lugares do mundo, eles visitam praças, escolas, bibliotecas, 

hospitais, teatros e eventos. 

 O Costurando Histórias, inspirado no modelo francês Raconte-Tapis, 

integra pesquisa literária, confecção e exposição de tapetes, criação de 

espetáculos, sessões de contação de histórias para crianças e jovens e 

oficinas para educadores e interessados nesta linguagem específica. Cada 

tapete tridimensional é um convite ao jogo, à brincadeira e a manipulação. 

 "Para ajudar as crianças a familiarizar-se com o livro, procuramos um 

meio lúdico, estético, afetuoso e tátil, que facilitasse essa aproximação e 

fizesse com que elas descobrissem a felicidade da leitura-prazer", disse a 

francesa Clotilde Hammam, criadora do projeto Raconte-Tapis. 

 



  
 

 
 35 

 

   

Figura 15. Daniela Fossaluza (à direita) 
com um tapete tridimensional 

(https://www.facebook.com/grupocosturandohistorias/photos/a.149
147745176622.34394.149140041844059/1216506518440734/?typ

e=3&theater) 

Figura 16. Contação de histórias com 
um dos tapetes tridimensionais 

(https://www.facebook.com/grupocosturandohistorias/photo
s/a.149147745176622.34394.149140041844059/1203178

756440177/?type=3&theater) 

 

2.9. Roda de Leitura 

 

"Não se formam bons leitores se não existe um contato íntimo com os 

livros." É essa a ideia global do projeto Roda de Leitura, criado no Centro 

Educacional Brasil Portugal (Escola Cebolinha), escola do subúrbio carioca 

especializada na Educação Infantil e no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. Formulado e implementado pela pedagoga Rosa Maria Dias da 

Costa, o projeto pretende formar novos leitores, incentivando o hábito de ouvir 

e contar histórias. 

 Funciona da seguinte maneira: a escola disponibiliza inúmeros livros de 

histórias infantis e toda sexta-feira, um aluno por turma (do Maternal ao 1º Ano 

de Escolaridade), escolhe um livro para levar para casa. Esse aluno é então 

orientado a pedir para os seus pais lhe contarem essa história, e em seguida, 

ele deve fazer um desenho, ilustrando a parte que ele mais gostou.  Ao retornar 

para a escola na segunda-feira, o aluno fará em turma a releitura desse livro, 

contando a história da sua maneira para os seus amigos e para a sua 

professora. 

 Essa avaliação é contínua, e observa-se o envolvimento da família no 

projeto e o desenvolvimento pessoal de cada aluno. É importante, sobretudo, 
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que os livros disponibilizados sejam sempre interessantes e capazes de 

despertar a curiosidade das crianças, formando leitores desde antes da classe 

de alfabetização.   

 

    
Figura 17. Aluna fazendo a releitura 
da história que ela levou para casa 

(Foto de Rosa Maria) 

Figura 18. Professora ajudando aluna 
durante a releitura da sua história 

(Foto de Rosa Maria) 

 

 

2.10. Livrarias  

 

Livrarias em geral, principalmente as mais tradicionais, se preocupam 

em manter dentro das suas dependências algum ou alguns ambientes 

propícios para o descanso, reflexão e leitura. Independentemente do tamanho 

e da complexidade desses espaços, é visível a preocupação em oferecer um 

lugar para os clientes se sentarem, relaxarem e folhearem algum livro que 

tenha lhes chamado a atenção. 

 Na Livraria da Travessa (7 de Setembro, Centro, Rio de Janeiro), por 

exemplo, é possível encontrar algumas poltronas e puffs distribuídos pela loja, 

e até um espaço que remete a uma aconchegante sala de estar. Já na Livraria 

Vozes (Centro, Rio de Janeiro), é possível encontrar, além de uma confortável 

poltrona, uma mesa de café acompanhada de duas cadeiras altas. A Livraria 

Paulinas (Centro, Niterói) por sua vez concentrou-se em construir um 
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convidativo espaço infantil, com tapetes coloridos, pequenas mesas e cadeiras 

e um expositor de livros em formato de trenzinho. 

 A Livraria Cultura (Cine Vitória, Centro, Rio de Janeiro) foi mais além, e 

construiu um espaço infantil em formato de dragão, que é um sucesso entre 

as crianças. Lá elas podem se acomodar para brincar, se distrair e dar uma 

olhada nos livros que ficam expostos nas asas do animal, enquanto os seu 

pais ou responsáveis conferem os outros ambientes da livraria e as últimas 

novidades. Também é possível encontrar na Cultura uma enorme quantidade 

de poltronas e bancos, que estão espalhados por toda a loja e parecem a todo 

instante convidar quem passa a se sentar e a ficar um pouco mais. 

   

 

Figura 19. Livraria da Travessa 
(Foto do autor) 

 

 

Figura 20. Livraria Vozes 
(Foto do autor) 
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Figura 21. Livraria Paulinas 
(Foto do autor) 

 
 

 

Figura 22. Livraria Cultura 
(Foto do autor) 
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3. ANÁLISE DE SIMILARES INDIRETOS 

 

A análise de similares indiretos priorizou estruturas em formato de 

cabana ou tenda, construídas com materiais leves e que podem ser facilmente 

montadas e desmontadas. 

 

3.1. Cúpula Geodésica 

 

Eternizada pelo designer, arquiteto e inventor Buckminster Fuller, o 

domo ou cúpula geodésica destaca-se por ser a estrutura mais resistente por 

quantidade de material já inventada, além de não possuir colunas de 

sustentação, ser de fácil montagem e tão leve que pode até ser transportada 

por helicóptero. Ela é formada por diversos triângulos e pode ser construída 

com diferentes materiais. Quanto mais triângulos formarem a sua estrutura, 

mais arredondada a cúpula será, porém mais difícil e demorada será a sua 

montagem. Quando construída com bambus, madeira ou PVC, por exemplo, 

ela pode ser revestida de tecido, lona ou algum material semelhante. 

 

    

Figura 23. Cúpula Geodésica 
construída de bambu 

(http://universofuller.blogspot.com.br/2013/08/domo-
geodesico.html) 

Figura 24. Cúpula geodésica (vista 
superior) 

(http://universofuller.blogspot.com.br/2013/08/domo-
geodesico.html) 
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3.2. Tenda de Cano e Tecido 

 

Tenda construída com canos e cotovelos (conexões) de PVC e tecido. 

Tem o formato de uma casa em miniatura e pode ser usada tanto em 

ambientes internos quanto externos (porém por ser coberta de tecido não 

oferece proteção contra a chuva). É acolhedora, mas tem as dimensões bem 

reduzidas (é provável que seja menos resistente se construída em dimensões 

maiores, por conta da flexibilidade natural do PVC). 

 

                 

Figura 25. Menina brincando dentro da 
tenda de cano e tecido 

(https://www.comofazerartesanatos.com.br/como-fazer-uma-
tenda-de-tecido-e-cano/) 

Figura 26. Estrutura da tenda de cano e 
tecido 

(https://www.comofazerartesanatos.com.br/como-fazer-uma-
tenda-de-tecido-e-cano/) 

 

 

3.3. Cabana de TNT 

 

Cabana formada por tiras de TNT presas ao teto de uma sala. 

Assemelha-se à lona de um circo, porém sem nenhuma estrutura interna de 

sustentação. É bastante colorida, lúdica e acolhedora, porém muito frágil. Não 

pode ser montada em qualquer lugar (somente em ambientes internos) e pode 

ser facilmente destruída por alguma criança mais agitada. 
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Figura 27. Cabana de TNT 
(https://br.pinterest.com/pin/557109416389589636/) 
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4. OBJETO / AMBIENTE / USUÁRIO / CONTEXTO 

 

Para analisar de maneira mais precisa a presença da literatura no dia a 

dia das crianças brasileiras, seja dentro ou fora da escola, entrevistou-se a 

educadora Márcia Spadetti e a engenheira e contadora de histórias Ingrid 

Azevedo. Ambas apontaram a falta de incentivos governamentais em 

educação de qualidade como um empecilho para a formação de leitores e a 

característica multifacetada de professores e promotores da leitura a fim de 

minimizar essa carência. 

 

4.1. Entrevista com Márcia Spadetti 

 

Desde muito jovem moradora do segundo distrito de Duque de Caxias 

(área predominantemente urbana, porém distante da região central do 

município fluminense), a professora Márcia Spadetti Tuão da Costa, Diretora 

Executiva do CEPEMHEd da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e 

mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela 

UERJ, conta que nem sempre esteve próxima dos livros. Na sua infância, a 

dificuldade financeira não permitia o acesso a eles, e não havia nenhuma 

biblioteca pública próxima. Assim, esse contato só se estreitou após a sua 

graduação em Letras pela Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO). 

 Márcia é professora da Educação Básica e trabalha como dinamizadora 

da Sala de Leitura da Escola Municipal Bom Retiro, também localizada no 

segundo distrito de Duque de Caxias. Atuar na Sala de Leitura sempre foi o 

seu sonho, desde antes de ser aprovada no concurso para esse município. 

“Pra mim, não tem o que substitua o encantamento das crianças de distintas 

faixas etárias com as diferentes histórias. Isso sempre foi mágico!” A Sala de 

Leitura diz respeito ao trabalho de professoras do 2º ao 5º ano de escolaridade 

que desenvolvem atividades de contação de diferentes histórias na escola. As 
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professoras tem que atender 15 turmas, dedicando cinquenta minutos para 

cada uma. 

 Há mais de 10 anos na função de dinamizadora, ela implementou 

algumas ações além dos atendimentos, como:  Clube de Leitura, Mediadores 

de Histórias, Apaixonados por Histórias, Recreio com Histórias, empréstimo de 

livros e em alguns momentos, auxiliou na alfabetização de crianças que 

apresentavam muita dificuldade nas suas turmas regulares. Márcia também, 

auxiliada por toda a unidade escolar, conduziu alguns processos de 

arrecadação de livros, a fim de aumentar significativamente o acervo da 

escola, já que não existe uma contrapartida por parte da prefeitura. 

 Além da quantidade ínfima de livros no acervo, nem sempre as escolas 

possuem a estrutura adequada para que as aulas da Sala de Leitura sejam 

realizadas: não existe um espaço específico para essa atividade, faltam 

equipamentos e a Secretaria Municipal de Educação (SME) não valoriza o 

trabalho realizado pelas dinamizadoras, caracterizando-o como um trabalho 

menor. Não é raro que a SME delibere que determinada dinamizadora seja a 

substituta de uma professora que entrou de licença ou que faltou ao trabalho 

por conta de alguma consulta médica, sem entender que na Sala de Leitura 

existe um planejamento de aula que precisa ser cumprido, e que se não for, 

prejudicará a formação das crianças. E ainda, a SME muitas vezes preenche 

as vagas de dinamizadoras com pessoas que não atendem ao perfil, 

priorizando acordos internos e troca de favores, e precarizando o ensino. 

 Segundo ela, no início do ano letivo é sempre mais difícil atrair a atenção 

dos alunos e mantê-los interessados, porém, no decorrer das aulas esses 

obstáculos são transpostos pouco a pouco. Inicialmente, os alunos mais velhos 

(4º e 5º anos) se acham muito maduros para essa atividade de contação de 

histórias, mas não demora até que eles se encantem pelo mundo dos livros. 

Diferentemente dos alunos da educação infantil, que são inicialmente curiosos, 

mas perdem a concentração rapidamente. “É preciso de todo um trabalho 

lúdico para ganhar a atenção dos menores.” 
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 O reconhecimento por todo trabalho da Sala de Leituras é percebido 

pela Márcia quando ela passa pelo corredor e as crianças perguntam pelos 

próximos atendimentos, ansiosas por novos encontros. Algumas professoras 

que tem seus filhos matriculados na escola também relatam um maior 

interesse deles pela leitura depois dos frequentes atendimentos, e alguns 

alunos maiores que estudam na escola desde pequenos, vez ou outra pedem 

para Márcia livros com textos mais densos, para poderem ir mais além. 

 Márcia acredita que o incentivo à leitura deve ser uma tarefa de todas 

as professoras, sendo o trabalho da Sala de Leitura somente um 

potencializador. Ela relata que a maioria das famílias entendem a importância 

desse tipo de atividade e colaboram de acordo com as suas limitações, mas 

que nem sempre a escola tem retorno. Segundo ela, com a exploração do 

capital e a precarização proveniente da terceirização do trabalho, entre outras 

questões, é quase impossível despertar nas famílias a importância de tais 

atividades, sendo que elas mal tem o que é necessário para comer no dia a 

dia. Culpar as famílias não é correto, uma vez que lhe são negados os direitos 

mínimos para uma vida digna (e esses parcos direitos ainda se encontram 

ameaçados pelo atual governo). 

 Sobre um Brasil com cada vez menos leitores, Márcia afirma que existe 

uma gama de razões que permitem a manutenção desse quadro: O bairro do 

Bom Retiro, por exemplo, não tem nenhuma biblioteca, e só é possível chegar 

à biblioteca mais próxima por meio de ônibus. Com o elevado preço das 

passagens e a divulgação ínfima desses espaços, não é difícil imaginar que as 

pessoas permaneçam confinadas nas suas casas ou façam apenas o trajeto 

até o trabalho e a escola. Outras razões são o preço alto dos livros, seguido 

pela dificuldade financeira, a ausência de diferentes contadores de histórias 

que possam despertar o interesse das crianças, e ainda a falta de incentivo 

governamental para diferentes atividades culturais, como teatro e cinema. 

 “A leitura é essencial para todas as áreas do conhecimento e permite 

uma leitura de mundo, como dizia Paulo Freire. [A falta de incentivos à leitura] 
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dificulta todo o desenvolvimento da criança e atrapalha o trabalho do professor, 

além de formar um povo facilmente adestrado. [...] Devemos obrigar as 

instituições públicas a cumprirem a sua função com os materiais que são 

necessários para uma alfabetização efetiva, sem congelamento de 

investimento em educação, sem escola sem partido, sem leis do Ensino Médio, 

entre outros. Pois, todas essas medidas são para deteriorar a educação 

pública e justificar a privatização do sistema de ensino.” 

 

           

Figura 28. Acervo da Escola 
Municipal Bom Retiro 

(Foto de Márcia Spadetti) 

Figura 29. Acervo da Escola Municipal Bom Retiro 
(Foto de Márcia Spadetti) 

 

 

      

Figura 30. Espaço improvisado da Sala 
de Leitura 

(Foto de Márcia Spadetti) 

Figura 31. Espaço improvisado da Sala 
de Leitura 

(Foto de Márcia Spadetti) 
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Figura 32. Atuação dos mediadores 
com cantigas populares / Sarau 

(Foto de Márcia Spadetti) 

Figura 33. Atuação dos mediadores com 
cantigas populares / Sarau 

(Foto de Márcia Spadetti) 

 

 

 

4.2. Entrevista com Ingrid Azevedo 

 

Interessada pelo mundo dos livros desde muito nova, Ingrid Azevedo de 

Oliveira, Engenheira Química pela UFRJ, mestre em Processos Químicos e 

Bioquímicos pelo Programa de pós-graduação da Escola de Química 

(TBQB/UFRJ), doutoranda em Engenharia Química pelo programa de pós-

graduação da COPPE (PEQ/COPPE/UFRJ) e pesquisadora no laboratório de 

Pesquisa ATOMS (Applied Thermodynamics and Molecular Simulation) na 

UFRJ, conta que sempre ganhou histórias de presente dos seus pais e que 

adorava brincar de biblioteca com os seus amigos de infância: “Lembro de uma 

pasta que ganhei com vários livros, e em um dia em que podíamos levar 

brinquedo para a escola, eu levei essa pasta e brinquei de biblioteca com meus 

amigos, emprestando um livro pra cada um.” 

 Ingrid criou, junto com um grupo de amigos, o projeto de contação de 

histórias Contos do Reino, que tem o objetivo de levar literatura de qualidade, 

com bons valores e princípios, para crianças de todas as condições sociais e 

faixas etárias. O projeto começou a partir das aulas que ela dava na igreja, 

onde aos poucos ela e esses amigos começaram a organizar histórias e peças 
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de teatro para ilustrar cada um dos temas que seriam ensinados para as 

crianças. Foi dando tão certo que eles resolveram expandir essas atividades, 

abrangendo outros públicos e mantendo como única prioridade os valores 

éticos e morais que sempre estiveram presentes nas histórias que eles 

criavam. 

 Assim, o Contos do Reino surgiu como uma micro editora, onde a Ingrid 

e os seus amigos produzem os livros e todo o material de apoio necessário 

para as apresentações. Através do teatro, da música e de diversas 

brincadeiras, eles levam histórias divertidas e inspiradoras para crianças de 

inúmeros lugares, seja em eventos, parques, feiras literárias, praças, igrejas, 

orfanatos ou escolas. O projeto não recebe nenhum incentivo governamental, 

sendo mantido através de doações que eles recebem das instituições que os 

convidam para fazer apresentações.  

 Como o projeto é itinerante, eles acabam não tendo o retorno do 

impacto que essas apresentações causam na formação das crianças, mas eles 

observam que as crianças da igreja deles, que tem contato frequente com o 

projeto, apresentam maior interesse pelos livros do que as demais. A respeito 

da participação do público em geral, ela afirma: “Como usamos o universo 

lúdico, as crianças são facilmente atraídas nas apresentações e histórias. Elas 

amam participar, e quanto mais interativa é a história, maior é o interesse 

delas.” 

 Ingrid ainda tem um projeto à parte de contação de histórias para 

crianças em Gramacho (bairro do município de Duque de Caxias, no Rio de 

Janeiro), através da ONG Life Change Project, que atua há alguns anos nessa 

região prestando assistência às famílias locais: “Essa contação de histórias em 

Gramacho é muito interessante, pois devido à baixa escolaridade das crianças 

da região, imaginamos que seria muito difícil elas se interessarem pelos livros, 

que foram dados de presente. Mas todas amaram e algumas até pediram mais 

para nós!” 
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 Sobre um Brasil com cada vez menos leitores, Ingrid afirma que o nosso 

problema é cultural, devido ao analfabetismo, ou na maioria das vezes, 

semianalfabetíssimo, presente em uma parte considerável da população. E 

além disso, o preço elevado dos livros em todo o país faz com que essa 

população menos favorecida não tenha acesso a eles. E as bibliotecas 

públicas não conseguem suprir essa demanda porque não existe divulgação 

delas e nem incentivo financeiro e educacional por parte do poder público. 

 De acordo com a Ingrid, a principal consequência disso tudo é a 

manutenção de uma população naturalmente subcapacitada, que é altamente 

criativa, empreendedora e trabalhadora, mas que não conhece os caminhos 

para tornar suas ideias práticas e permanentes. “Ao mesmo tempo em que 

empreendemos muito, a maioria dos empreendimentos não possuem 

continuidade. E se as nossas crianças não são capazes de desenvolver um 

processo criativo completo (problema, ideia/solução, aplicação, como instaurar 

a solução e manutenção/desenvolvimento da solução) não sairemos nunca da 

condição de país em desenvolvimento.” 

 

 

Figura 34. Primeira Feira do Livro e Poesia de São Fidélis - RJ na praça 
(https://www.facebook.com/contosdoreino/photos/a.287250138101326.1073741827.250226818470325/396457867180552/?type=3&t

heater) 
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Figura 35. Roda de Contos na Igreja Mananciais (Barra da Tijuca – RJ) 
(https://www.facebook.com/contosdoreino/photos/a.287250138101326.1073741827.250226818470325/443589099134095/?type=3&t

heater) 

 

 

 

Figura 36. Contação de Histórias em evento do Rio de Janeiro 
(https://www.facebook.com/contosdoreino/photos/a.287250138101326.1073741827.250226818470325/586824671477203/?type=3&t

heater) 
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5. ANÁLISE DA TAREFA 

 

A Análise da Tarefa foi realizada na Biblioteca Flor de Papel, que faz 

parte do Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni), no Campus Gragoatá da 

UFF. Foram observados dois grupos (turmas), formados por alunos de 3 a 6 

anos, que permaneceram na biblioteca por cerca de 30 minutos cada, no dia 

07/04/17. 

 Essa análise priorizou observar a relação íntima das crianças com os 

livros, a maneira como elas naturalmente interagem com eles e o grau de 

interesse delas por esse tipo de atividade. 

. 

      

Figura 37. Biblioteca Flor de Papel 
(Foto do autor) 

Figura 38. Biblioteca Flor de Papel 
(Foto do autor) 

 

 
 

1. Os alunos entram na biblioteca acompanhados pelos instrutores / 

professores. 
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Figura 39. Alunos entrando na biblioteca 
(Foto do autor) 

 

2. Rapidamente eles escolhem alguns livros e se sentam para vê-los 

sozinhos. 

 

 

Figura 40. Alunos se acomodando na biblioteca 
(Foto do autor) 
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3. Alguns alunos pedem para os instrutores/professores lhe contarem a 

história do livro que eles escolheram, e esses, por sua vez, contam a 

história fazendo perguntas para os alunos. 

 - Meio mais meio dá quanto? [Pergunta o instrutor, referindo-se às 

metades da laranja desenhadas no livro] 

 - Uma! 

 - São metades, né? 

 - Uhum! 

 

 

Figura 41. Alunos lendo 
(Foto do autor) 

 

4. Um aluno pede para a bibliotecária um livro que ele já conhece e sabe 

que tem ali, guardado numa prateleira mais alta. 
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Figura 42. Bibliotecária procurando um livro 
(Foto do autor) 

 

5. Alguns alunos se divertem com os livros-brinquedos. 

 

 

Figura 43. Alunos utilizando livros-brinquedos. 
(Foto do autor) 
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6. Os livros deixados nas mesas por uns, despertam o interesse dos 

outros. 

 

 

Figura 44. Alunos lendo sozinhos 
(Foto do autor) 

 

7. Pequenos grupos de contação são formados despropositadamente, de 

acordo com o interesse dos alunos pela história escolhida por um deles. 

 

 

Figura 45. Contação de histórias na biblioteca 
(Foto do autor) 
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8. Acabado o tempo, a bibliotecária pede para os alunos deixarem os livros 

em cima das mesas e arrumarem as cadeiras. 

 

 

Figura 46. Aluna arrumando as cadeiras 
(Foto do autor) 

 

Observações gerais: 

▪ Os alunos chegam à Biblioteca mais ou menos agitados dependendo 

da aula ou atividade anterior que eles participam. Quando é a educação 

física ou a aula de teatro, por exemplo, eles chegam mais agitados. 

Quando é o descanso, mais calmos. 

▪ A quantidade de crianças e o espaço físico da Biblioteca também 

interferem no comportamento das crianças. Muitas crianças num 

espaço pequeno e extremamente iluminado tendem a se dispersar. 

▪ Durante todo o tempo as crianças se mostram bastante interessadas e 

animadas com as histórias, as personagens e as ilustrações de cada 

livro. Elas chegam a se cansar de um livro ou outro, deixando-os de 

lado, mas permanecem focadas nesse tipo de atividade. 

▪ As crianças tem bastante autonomia em todas as atividades. 

▪ Toda quinta ou sexta os alunos levam livros para casa, e trazem de volta 

na quinta seguinte. Eles podem levá-los dentro de uma sacola 

específica da Biblioteca ou com a presença dos responsáveis, se por 

acaso tiverem esquecido a sacola em casa. 
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6. MODELAGEM VERBAL 

 

A Tenda de Leitura deve ser colorida (do chão até o teto), lúdica e 

acolhedora. Deve ser como um pequeno oásis da fantasia, um espaço atrativo, 

que provoque a curiosidade delas e que permita uma viagem inesquecível pelo 

mundo dos livros. 

 Deve haver expositores de livros dentro da Tenda, para permitir o 

contato das crianças com a maior variedade possível. O chão deve ser coberto 

com tapetes confortáveis e deve-se encontrar lá dentro almofadas e puffs, 

indicando sempre que esse é um espaço informal. 

 Ela deve ser facilmente montável e desmontável, e ainda, ter peças não 

muito grandes (que caibam em um carro de passeio), para facilitar o seu 

transporte. O seu espaço interior deve ser consideravelmente grande para 

permitir que as atividades de leitura individual e contação de histórias 

aconteçam confortavelmente, com pelo menos 10 crianças de cada vez. É 

interessante não ter colunas internas de sustentação, ou qualquer outro tipo 

de barreira, para não atrapalhar a visibilidade durante as atividades de 

contação de histórias e nem o trânsito de crianças. 

 Deve sempre haver um mediador junto com as crianças, tendo o papel 

de acompanhá-las e guiá-las nessa viagem, porém com a certeza de que ele 

não é o único piloto ali. 
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7. REQUISITOS E RESTRIÇÕES 

 

Embasado pela proposta de projeto, e após os resultados das 

entrevistas e observações realizadas, definiu-se os requisitos e restrições que 

devem nortear a projetação da Tenda de Leitura. 

 

7.1. Requisitos 

 

▪ Ambiente colorido, atraente, acolhedor e confortável: a criança precisa 

gostar de estar ali, sentindo-se à vontade durante todas as atividades. 

▪ Estrutura resistente à voracidade das crianças: a estrutura não pode ser 

instável ou colocar a segurança das crianças em risco. 

▪ Sistema de fácil montagem, desmontagem e transporte: itinerante. 

▪ Sistema de exibição interno de livros. 

▪ Média de 25 livros infantis de diferentes assuntos e para diferentes 

idades: pode ser acervo próprio ou emprestado de alguma biblioteca.  

▪ Espaço interno suficiente para um grupo de no mínimo 10 crianças e o 

mediador, sem nenhuma coluna interna de sustentação ou barreira que 

impeça o trânsito de crianças. 

  

7.2. Restrições 

 

▪ Tamanho dos carros populares (para o transporte das peças, que não 

podem ter mais do que 1,2 metros de comprimento). 

▪  A altura máxima de todo o ambiente não deve ultrapassar 3 metros, em 

razão da altura máxima dos espaços onde a tenda será montada (altura 

média de ambientes internos). 

▪ As alturas dos expositores de livros devem ser coerentes com os 

alcances de crianças de 3 a 8 anos de idade. 
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8. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Foram geradas duas alternativas como possíveis soluções estruturais 

para Tenda de Leitura, levando em consideração os requisitos e as restrições 

apontados anteriormente. Convencionou-se, a título de análise, 2 pessoas 

sentadas por m² de área interna (SYMPLA, 2013). 

 

8.1. Cúpula geodésica (Frequência 1) 

 

 A forma geométrica básica para gerar um domo ou cúpula geodésica é 

o icosaedro (poliedro regular de 20 lados). A frequência de um domo é gerada 

pelo número de vezes que se divide um lado do icosaedro (como mostra a 

imagem abaixo). A frequência define se as "janelas" do domo vão ser maiores 

ou menores e quanto maior for a frequência, mais esférica será a forma final 

(FULLER, 2013). Quanto mais alta for a frequência, maior serão também o 

número de peças e a variedade de tamanhos delas, o que dificulta a montagem 

e a fabricação (EBIOCONSTRUÇÃO, 2010): uma geodésica de frequência 2 

terá dois tipos de tamanho de haste, uma de frequência 3 terá três tipos e 

assim por diante (FULLER, op. cit.). 

 

 

Figura 47. Frequências de domos geodésicos 
(http://universofuller.blogspot.com.br/2013/08/domo-geodesico.html 
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 Por essas razões, definiu-se como alternativa a geodésica de 

frequência 1, que é a mais simples e menos arredondada de todas, mas que 

possui todas as hastes do mesmo tamanho e é mais fácil e rápida de montar. 

Os estudos com as medidas das hastes, da área total e da altura máxima foram 

feitos através do site Domerama (http://www.domerama.com/calculators/), que 

calcula cada uma das dimensões da cúpula de acordo com a frequência 

escolhida. É importante ressaltar que as medidas das hastes geradas por esse 

site são as medidas exatas entre os furos que vão fazer a ligação de uma haste 

com a outra. Portanto, é necessário adicionar alguns centímetros de cada lado 

(espaço entre esse furo e o final das hastes) para que o domo não fique menor 

do que o desejado. 

 As imagens abaixo mostram uma maquete de uma geodésica de 

frequência 1 (estrutura de canudos azul no canto superior esquerdo da 

primeira imagem) e um exemplo de ligação entre as hastes de uma geodésica 

(segunda imagem).  

 

     

Figura 48. Geodésica de frequência 1 
(http://ebioconstrucao.blogspot.com.br/p/aqui-listamos-um-

passo-passo-para.html) 
 

Figura 49. Ligações entre as hastes de 
uma geodésica 

(http://ebioconstrucao.blogspot.com.br/p/aqui-listamos-um-
passo-passo-para.html) 
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Alternativa gerada com as suas medidas principais: 

 

 

Figura 50. Geodésica de frequência 1 com as dimensões escolhidas 
(Ilustração do autor) 

 

8.2. Prisma octogonal 

 

 Intencionando utilizar tubos de PVC roscáveis para a construção da 

estrutura (para facilitar a montagem e desmontagem), percebeu-se que as 

curvas de 45º (“cotovelo”) formavam um octógono quando conectadas a hastes 

de um mesmo tamanho. Projetada de trás para frente (partindo do material 

para a forma, e não ao contrário, como o habitual), essa alternativa permite a 

realização de atividades de roda no seu interior, ao se assemelhar a uma 

grande circunferência.  

 As imagens abaixo ilustram a base octogonal da estrutura com algumas 

informações (primeira imagem) e o modelo de uma curva de PVC roscável de 

45º. 

25 hastes de 2,2 m 

Área total: 8,325 m² 

Lotação: 16 pessoas 

Altura máxima: 3,029 m 
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Figura 51. Base octogonal da alternativa 
(Ilustração do autor) 

Figura 52. Joelho roscável de 45º 
(http://www.leroymerlin.com.br/joelho-45o-branco-pvc-

roscavel-25mm-ou-3-4-tigre_85295875) 
 

 

Alternativa gerada com as suas medidas principais: 

 

 

 

 

 

 

    Figura 53. Prisma octogonal com as dimensões escolhidas 
(Ilustração do autor) 

 

 

8.3. Cúpula geodésica X prisma octogonal 

 

Com o objetivo de analisar volumetricamente e estruturalmente cada 

alternativa, foram construídas duas maquetes em escala 1:10. 

16 hastes de 1,5 m / 8 hastes de 2,5 m 

Área total: 9 m² 

Lotação: 18 pessoas 

Altura máxima: 2,5 m 
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 As imagens abaixo mostram a maquete da cúpula geodésica, 

construída com palitos de churrasco, fita isolante e arame. O modelo final pode 

ser construído com hastes de metal, tubos de PVC ou bambu; parafusos e 

porcas. 

 

       

Figura 54. Cúpula geodésica de palitos 
(vista lateral) 

(Foto do autor) 

Figura 55. Cúpula geodésica de palitos 
(vista superior) 

(Foto do autor) 

 

 
 As imagens abaixo mostram a maquete do prisma octogonal, construído 

com palitos de churrasco, cola quente e durex colorido. O modelo final pode 

ser construído com tubos e conexões de PVC.  

 

      

Figura 56. Prima de palitos (vista 
lateral) 

(Foto do autor) 

Figura 57. Prima de palitos (vista lateral) 
(Foto do autor) 
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 A montagem da cúpula geodésica é um pouco mais demorada do que 

a do prisma, mas a estrutura dela é mais atrativa, principalmente para as 

crianças, assemelhando-se ao formato de uma casa de bonecas. A estrutura 

do prisma, apesar da base mais arredondada, se assemelha a um prédio muito 

alto, rígido, frio e opressivo. Por essas razões, a geodésica foi a alternativa 

escolhida para o projeto. 
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9. DETALHAMENTO DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA 

 

A maquete estrutural da geodésica foi revestida com diversos tecidos 

estampados, que prefiguram o revestimento do modelo final (que deve ser 

inteiramente colorido). É interessante que o chão do interior da tenda seja 

coberto com algum tipo de tapete, também colorido, para garantir que as 

crianças se acomodem confortavelmente dentro dela. Quando desmontada, a 

geodésica se resume a 25 hastes, 11 parafusos, 11 porcas, os 13 triângulos 

de tecido (que podem ser dobrados) e o tapete. 

 

        

Figura 58. Maquete estrutural (vista 
lateral) 

(Foto do autor) 

Figura 59. Maquete estrutural (vista 
frontal) 

(Foto do autor) 

 

         

Figura 60. Maquete estrutural (detalhe) 
(Foto do autor) 

Figura 61. Maquete estrutural (vista 
superior) 
(Foto do autor) 

 



  
 

 
 65 

 

As hastes estruturais podem ser de PVC ou de metal e os triângulos 

que revestem a geodésica serão de tecido, com pequenos bolsos costurados 

internamente (que acomodarão e exibirão os livros). Ilhoses de metal serão 

utilizados para prender os triângulos de tecido na estrutura, e o tapete colorido 

interno pode ser semelhante aos tradicionais tapetes infantis de EVA. 

 

               

Figura 62. Ilhós de metal para as 
pontas de cada triângulo 

(http://pix.lojadosom.com.br/imageshop/Lona-5x3-Azul-
Plastica-Impermeavel-Festa-Telhado-Multi-Uso-sls-702521-

MLB26091915451_092017-T.jpg) 

Figura 63. Bolsos internos que 
acomodarão os livros 

(https://www.elo7.com.br/sapateira-de-tecido-com-16-
bolsos/av/99F363) 

 

 

 

Figura 64. Tapete de EVA 
(http://www.compracompras.com/br/produto/684608694/tatame-eva-pisos-bebes-escola-tapete-quarto-50cmx50cmx10mm) 

 

               

Figura 65. Hastes de metal (exemplo) 
(http://ebioconstrucao.blogspot.com.br/p/aqui-listamos-um-

passo-passo-para.html) 
 

Figura 66. Hastes de bambu com 
pontas de PVC (exemplo) 

(https://br.pinterest.com/pin/46936021099590590/) 
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10. ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA 

 

A Tenda de Leitura terá dois tipos de usuários padrão: o mediador, que 

será um homem ou mulher adulto (a), e as crianças, de 3 a 8 anos de idade. É 

necessário considerar a altura do maior homem (percentil 99) e da menor 

mulher (percentil 1) para calcular as medidas internas da estrutura. E ainda, é 

necessário considerar as alturas do alcance dos braços das crianças de 3 a 8 

anos, para projetar as alturas dos bolsos internos que acomodarão os livros 

(os livros para crianças mais novas devem ficar nos bolsos mais baixos, 

enquanto que os livros para crianças mais velhas devem ficar nos bolsos mais 

altos). Os livros devem ser, principalmente, acessíveis para as crianças. Por 

essa razão é irrelevante o alcance dos cotovelos do maior homem e da menor 

mulher. 

 É importante destacar que o vão de entrada não precisa 

necessariamente ser proporcional ao maior usuário, uma vez que esse não 

será uma área de trânsito frequente. O mediador deve entrar na tenda, realizar 

a atividade com as crianças e em seguida sair. O movimento de abaixar e 

levantar levemente a cabeça e o tronco nesses dois momentos específicos não 

acarretará nenhum prejuízo físico para ele. Aumentar o vão de entrada 

somente em função desse usuário aumentaria também todas as dimensões da 

geodésica (já que a sua estrutura é totalmente interligada), inviabilizando o 

transporte, a montagem e até a resistência de todo o sistema. 

 

Tabela 1. Medidas Antropométricas 

Usuário Altura (m) 
Altura dos cotovelos 

(m) 

Menor Mulher (mulher percentil 1) 1,467 Irrelevante 

Maior Homem (homem percentil 99) 1,920 Irrelevante 

Criança de 3 anos 0,940 0,535 
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Criança de 4 anos 1,020 0,585 

Criança de 5 anos 1,095 0,622 

Criança de 6 anos 1,145 0,660 

Criança de 7 anos 1,220 0,725 

Criança de 8 anos 1,270 0,760 

 
FONTE: TILLEY, 2005, p. 28, 30 e 38 

 

 

Figura 67. Relação entre o tamanho da tenda e os usuários (adultos) 
(Ilustração do autor) 

 

 

Figura 68. Relação entre o tamanho da tenda e os usuários (crianças) 
(Ilustração do autor) 
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Após essa análise concluiu-se que: 

▪ A altura interna máxima da tenda pode ser mantida com 3 metros, pois 

acomoda confortavelmente o maior usuário. 

▪ Os bolsos internos devem ter entre 0,5 e 0,8 metros de altura, a fim de 

permitir o alcance dos braços das crianças de 3 a 8 anos. 
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11. DESENVOLVIMENTO DO MOCKUP 

 

Antes da construção do modelo final (protótipo) se fez necessário a 

construção de um modelo de teste preliminar (mockup), a fim de analisar os 

aspectos estruturais da Tenda de Leitura e as condições de conforto e 

usabilidade. Essa análise buscou também considerar os aspectos mais 

subjetivos do sistema, como o seu impacto perante as crianças de diferentes 

idades e a validade desse tipo de atividade na formação delas. 

 Para a construção das hastes foram utilizados tubos de papelão, que 

são em geral empregados em diversos segmentos industriais na forma de 

embalagem ou como suporte para o enrolamento de tecido, papéis, polímeros, 

adesivos e outros tipos de películas e fios. Eles podem ser utilizados também 

para armazenagem e transporte de mercadorias, devido a sua versatilidade e 

baixo custo, sendo fabricados em diversos comprimentos, diâmetros e 

espessuras. Simplificadamente, são constituídos por camadas de papel Kraft 

(podendo ser 100% reciclado), coladas e configuradas em uma geometria 

cilíndrica oca (PICCOLI, 2013). Foram produzidos especialmente para esse 

projeto 25 tubos de papelão de 2,2 metros de comprimento e 36mm de 

diâmetro, na fábrica carioca Paper Tubos (http://www.papertubos.com.br/). 

 Foi utilizado TNT para o revestimento de cada um dos triângulos que 

compõem a tenda e dos bolsos que exibirão os livros: 

TNT é a sigla para tecido não tecido – tipo de tecido classificado 
como um não tecido. É produzido a partir de fibras desorientadas 
que são aglomeradas e fixadas, não passando pelos processos 
têxteis mais comuns que são fiação e tecelagem. O TNT não precisa 
de tear para ser elaborado, pois sua matéria prima é o polipropileno 
(uma resina termoplástica produzida a partir do gás propileno, que é 
um subproduto da refinação do petróleo), e suas fibras são unidas 
pelo calor, dispensando a fase específica de “tecer”. [...] Esse tipo de 
tecido é muito barato, por conta da capacidade produtiva. É muito 
utilizado em artesanato e decorações de festas em geral por ser 
encontrado em diversas cores. É também muito fácil de ser 
trabalhado (podendo-se usar cola, cola relevo, purpurina, lápis de 
cor, giz de cera, etc…) (LINHARES, 2017). 
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 E por fim, para a fixação das hastes, foram utilizados 11 parafusos de 

2’ 1/2 (6,5 cm), 11 porcas borboleta e 22 arruelas correspondentes, que foram 

indicados pelo profissional especializado da loja Parafusolândia (Vista Alegre, 

Rio de Janeiro – RJ). Como existe gramado sintético no espaço onde os testes 

aconteceram, não se fez necessário a utilização do tapete de EVA. 

  

11.1. Dimensionamento 

 

Figura 69. Dimensões do Mockup 
(Ilustração do autor) 

 

 Como já foi mencionado, no dimensionamento da geodésica, o tamanho 

das hastes é contado pela distância entre os furos, de modo que o tamanho 

real delas é de 2,2 m e a distância entre os furos é 2,05 m (considerando por 

segurança 7,5 cm entre o furo e o final da haste). 

 Todas as medidas do desenho estão em metros, exceto o diâmetro do 

tubo, que está em milímetros. 

25 hastes de 2,05 m 

Área total: 7,229 m² 

Lotação: 14 pessoas 

Altura máxima: 2,822 m 
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11.2. Construção 

 

            

Figura 70. Marcação dos furos e da 
área amassada 

(Foto do autor) 

Figura 71. Amassando os furos 
(Foto do autor) 

 

 

 

           
Figura 72. Furando os tubos 

(Foto do autor) 

Figura 73. Teste de parte da estrutura 
(Foto do autor) 

 

 

           

Figura 74. Corte do tecido 
(Foto do autor) 

Figura 75. Colagem dos bolsos 
(Foto do autor) 
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11.3. Montagem 

 

           

Figura 76. Pentágono da base da 
estrutura 
(Foto do autor) 

Figura 77. Tubos unidos com parafusos 
(Foto do autor) 

 

 

         

Figura 78. Triângulos laterais da 
estrutura 
(Foto do autor) 

Figura 79. Estrutura quase finalizada 
(Foto do autor) 

 

 

         

Figura 80. Amarração dos tecidos 
com barbante 

(Foto do autor) 

Figura 81. Vista interna 
(Foto do autor) 
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Figura 82. Cobertura superior vista 
internamente 

(Foto do autor) 

Figura 83. Tenda (vista superior) 
(Foto do autor) 

 

 

  

11.4. Testes  

 

 Os testes foram realizados nos dias 15 e 17/05/17, com todas as 16 

turmas do Centro Educacional Brasil Portugal (Escola Cebolinha). A faixa 

etária das crianças variava entre 2 e 10 anos, sendo todos estudantes do 

Maternal ao 5º Ano do Ensino Fundamental. 

 A princípio o modelo só seria testado com as crianças menores (de 3 a 

8 anos), porém ele chamou tanto a atenção, e despertou tanto a curiosidade 

de todos que passavam pelo pátio da escola, que foi impossível não permitir a 

participação de todas as turmas. Durante os testes, as crianças, reunidas em 

turmas, descobriram e leram livros sozinhas e participaram de atividades de 

contação de histórias, conduzidas pelas suas respectivas professoras. Cada 

turma ficou entre 15 e 20 minutos dentro da tenda. 

O dia estava ensolarado, o que permitiu que a tenda fosse montada no 

parque da escola, sem representar nenhum risco para a estrutura (que era de 

papelão) ou para os livros. 
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Figura 84. Aluno entrando na tenda 
(Foto do autor) 

 

Figura 85. Início da contação de 
histórias 

(Foto do autor) 

 

      

Figura 86. Contação de histórias 
(Foto do autor) 

 

Figura 87. Contação de histórias 
(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 88. Bolso de TNT 
(Foto do autor) 

 

Figura 89. Tenda (vista superior) 
(Foto do autor) 
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Figura 90. Contação de histórias 
(Foto do autor) 

 

   

Figura 91. Aluna pegando um livro em 
um dos bolsos 

(Foto do autor) 

Figura 92. Alunos lendo sozinhos 
(Foto do autor) 
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Figura 93. Turma posando com os livros que eles escolheram 
(Foto do autor) 

 
 
 
11.5. Resultados dos testes 

 

 Durante e depois dos testes, foi possível observar e analisar os 

seguintes pontos: 

▪ Luminosidade dentro da barraca: Ideal, porém o TNT é poroso e por 

isso permitiu a passagem da luz. É interessante prestar a atenção nisso 

durante a escolha do tecido final. 

▪ Tamanho: Ótimo. Comportou confortavelmente 17 crianças grandes (de 

9/10 anos) e a professora, e em outro momento, 21 crianças pequenas 

(de 2/3 anos) e 2 professoras. 
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▪ Bolsos: Tamanho adequado, mas seria melhor se fossem transparentes 

para facilitar a visibilidade e a identificação dos livros. É interessante 

também colocar mais bolsos, inclusive nos triângulos invertidos. 

▪ Atraiu as crianças? Mesmo sendo todo de uma cor só (maior praticidade 

na construção do mockup), a estrutura atraiu a atenção de todos que 

passavam, desde as crianças menores (2/3 anos) até os adultos 

(professoras e pais). 

▪ Tempo de montagem total: 2 horas na primeira vez (15/05) e 1 hora e 5 

minutos na segunda (17/05).  

▪ Tempo de desmontagem total: 50 minutos na primeira vez (15/05) e 25 

minutos na segunda (17/05). 

▪ Quantidade de pessoas envolvidas na montagem e desmontagem: são 

necessárias pelo menos duas pessoas para montar a estrutura, mas ela 

pode ser desmontada por uma pessoa só. 

▪ Sobre o material: Os tubos de papelão se mostraram resistentes, porém 

nas juntas eles tendem a amassar. É provável que não aguentem 

muitas montagens e desmontagens. O TNT é bem frágil e por isso e por 

causa do peso dos livros começou a rasgar em uma das paredes. É 

necessário que os bolsos sejam costurados, porque eles foram colados 

com cola de contato e alguns se descolaram. É interessante que os 

tecidos das paredes tenham cores diferentes. 

▪ Quantidade de livros utilizados: 20 livros, que foram disponibilizados 

pela escola. 

▪ Seria interessante colocar música ambiente para receber as crianças e 

dependendo do entorno, se faz necessário o uso de microfone para a 

contação de histórias. Talvez seja interessante também colocar 

algumas informações visuais dentro da tenda (móbiles, algumas 

palavras ou frases e desenhos). 
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▪ Algumas frases ditas pelas crianças: “é um pula-pula?” [durante a 

montagem]; “é uma livroteca;, “é uma tenda de leitura!”; “é uma cabana 

de leitura!”; “todas as aulas deviam ser aqui dentro!”. 

 

11.6. Parecer das professoras 

 

 Duas semanas depois dos testes realizou-se uma entrevista com 

algumas professoras do colégio, com o intuito de descobrir quais as opiniões 

delas a respeito do projeto e qual foi o impacto que ele causou nos seus alunos. 

 Sobre os comentários durante o processo de montagem, que foi 

paralelo ao horário de entrada deles: 

▪ “Todos que passavam perguntavam o que era aquilo: se era uma 

cabana, a tenda do índio ou se iriam brincar ali dentro. Ficaram bastante 

curiosos.” – Janaína Pereira, professora do 4º ano. 

 

 Sobre a diferença entre contar histórias na sala de aula e dentro da 

tenda: 

▪ “A dinâmica de mudança de espaço é diferente, a percepção muda, o 

colorido chama a atenção e prende o aluno no ambiente da leitura.” – 

Raquel Oliveira, professora do 1º ano. 

▪ “Além de eles saírem da zona de conforto, ficaram mais centrados e 

mais curiosos.” – Bianca Rodrigues, professora do Pré I. 

 

 Sobre a mudança de comportamento dos alunos dentro da tenda: 

▪ “Eles ficaram bem mais atentos e interessados. Acredito que tenha sido 

pelo fato da contação de história ter acontecido em um ambiente 

diferente, novo para eles.” – Monique Araújo, professora do 3º ano. 

 

 Sobre os comentários dos alunos nos dias seguintes aos testes: 
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▪ “Todos perguntaram por que a tenda tinha sumido e quando ela voltaria 

pra escola.” – Luciene Moreira, professora do Maternal e Jardim I. 

▪ “Alguns alunos comentaram e no dia seguinte, uma mãe elogiou o 

projeto e disse que o filho adorou.” – Janaína Pereira, professora do 4º 

ano. 

 

 Sobre o que elas mudariam no projeto: 

▪ “Acho que os bolsos de dentro da tenda poderiam ser transparentes 

para melhorar a visualização das histórias e que poderia ter também 

pequenas almofadas para um conforto melhor.” – Thaís Silva, 

professora do Pré II. 

▪ “Poderia colocar imagens, figuras coladas em volta da tenda ou 

fantoches diversos.” – Márcia Ferreira, professora do 5º ano. 

 

 Sobre a possibilidade do projeto visitar novamente a escola: 

▪ “Poderia voltar sim, pois toda atividade extraclasse é válida e 

interessante para o aprendizado e desenvolvimento do aluno.” – Raquel 

Oliveira, professora do 1º ano. 

 

 Sugestões e comentários: 

▪ “Achei o projeto muito criativo e interessante. Seria muito legal se ele 

fosse a outras escolas, pois outros alunos teriam oportunidade de 

conhecê-lo e incentivaria muito a leitura, que é o mais importante.” – 

Thaís Silva, professora do Pré II. 

▪ “Incluir almofadas e um tapete, ou algo emborrachado pra que as 

crianças fiquem mais à vontade na leitura.” – Raquel Oliveira, 

professora do 1º ano. 

▪ “A tenda de leitura funcionou muito bem, só gostaria de ter mais tempo 

com os alunos nela” – Jéssica Barreto, professora do 2º ano.  
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▪ “Eu gostei muito dessa ideia. Gostaria que voltasse mais vezes. Como 

sugestão, eu colocaria alguns adereços para o contador da história 

usar, uns fantoches e móbiles com personagens infantis pendurados na 

tenda.” – Monique Araújo, professora do 3º ano. 

▪ “Acho que o projeto da tenda deveria ser de 2 em 2 meses, onde a cada 

encontro fosse desenvolvido uma atividade diferente (desenho, música, 

origami, teatro, jogos educativos, poesias, etc...), e que após cada 

encontro, tivesse uma lembrança para os alunos levarem.” – Janaína 

Pereira, professora do 4º ano. 
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12. DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO PROTÓTIPO 

 

Após os estudos feitos durante a projetação, construção e testes do 

mockup, iniciou-se o processo de desenvolvimento do primeiro protótipo. Foi 

construída, antes de tudo, uma maquete para a apresentação preliminar do 

projeto, que procurou ser muito próxima do que se pretendia fazer no modelo 

final. 

 

12.1. Maquete 

 

Em escala 1:10, a maquete foi construída com canudos de papel pardo 

feitos à mão (hastes); arame fino (junção das hastes); tecidos de 4 cores 

diferentes (revestimento), ilhoses fixados em cada uma das pontas dos 

triângulos de tecido (fixação dos triângulos de tecido na estrutura de canudos); 

linha de costura preta (fixação dos triângulos de tecido através dos ilhoses na 

estrutura de canudos); e papel vegetal (bolsos transparentes). 

 Era necessário que o revestimento da tenda fosse colorido, para atrair 

a atenção das crianças antes mesmo delas entrarem nela. Dessa forma, as 

cores dos tecidos foram escolhidas por serem cores básicas e parte do 

repertório elementar de toda criança em idade escolar: foram escolhidas as 

três cores primárias (azul, vermelho e amarelo), e o verde, que é uma cor 

secundária. Ainda, quando em conjunto, essas cores não se identificam com 

nenhuma definição cultural de gênero (“cores de menino” ou “cores de 

menina”), uma vez que o projeto busca alcançar todas as crianças e não 

apenas uma parcela delas, e quer evitar qualquer distanciamento por parte de 

algum grupo. 

 Sobre a influência das cores nos nossos sentimentos e emoções, temos 

(CARVALHO, 2013): 

▪ Vermelho: A mais quente e mais dinâmica cor, ativa, apaixona e 

emociona. Estimula a energia e pode aumentar a pressão sanguínea, a 
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respiração, as batidas do coração e o pulso. Incentiva ações e a 

confiança, aumenta a paixão e a intensidade e fornece um sentido de 

proteção do medo e ansiedade. 

▪ Amarelo: O mais brilhante e mais energizante entre as cores quentes, 

feliz, acolhedor e estimulante. Torna as pessoas mais falantes e 

estimula o otimismo e a esperança. Também ajuda a concentrar a 

atenção e estimular o intelecto. 

▪ Azul: Representa calma, confiança e segurança. Aumenta a 

criatividade, contemplação e espiritualidade. 

▪ Verde: É uma cor equilibrada e rejuvenescedora. Representa 

estabilidade e possibilidade, e é associada à saúde e à tranquilidade. 

Representa o crescimento, vitalidade, abundância e natureza. Símbolo 

da fertilidade, tem efeito calmante e alivia o stress. 

 

Buscou-se equilibrar a quantidade de triângulos de cada cor, para haver 

harmonia. Assim, existem 3 triângulos para cada uma delas, no total de 12. 

 

       

Figura 94. Maquete (vista frontal) 
(Foto do autor) 

 

Figura 95. Maquete (vista superior) 
(Foto do autor) 
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Figura 96. Maquete (interna) 
(Foto do autor) 

 

Figura 97. Maquete (interna) 
(Foto do autor) 

 

 

 

      

Figura 98. Detalhe do topo da maquete 
(Foto do autor) 

Figura 99. Maquete (vista superior) 
(Foto do autor) 

 

 

 

12.2. Materiais 

 

Para o primeiro protótipo manter todas dimensões do mockup, que se 

mostrou excelente durante os testes, cada uma das 25 hastes da estrutura 

necessita ter 2,2 metros. Considerando que um dos requisitos do projeto é o 

transporte da tenda através de um carro de passeio, se fez necessário buscar 

alternativas para dividir as hastes pela metade, a ponto de caberem na mala 
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de um carro e assim viabilizar a característica itinerante do projeto (as hastes 

de tubo de papelão do mockup só puderam ser transportadas dentro de uma 

van de 16 lugares, pois não cabiam em um carro comum). 

A solução encontrada foi a utilização de uniões de PVC, que permitem 

conectar e reconectar pedaços de tubos uns nos outros através de um sistema 

simples de roscas. Chegou a ser cogitado utilizar tubos de papelão conectados 

a essas uniões, mas eles se mostraram um pouco frágeis nos testes iniciais, 

principalmente nas junções (partes que são propositalmente amassadas). As 

imagens abaixo mostram, respectivamente, o modelo de uma união de PVC 

roscável e uma união de PVC soldável: 

 

                       

Figura 100. União de PVC roscável 
(http://www.leroymerlin.com.br/uniao-branca-pvc-roscavel-

25mm-ou-3-4-tigre_85295462) 
 

Figura 101. União de PVC soldável 
(http://www.leroymerlin.com.br/uniao-marrom-pvc-soldavel-

25mm-ou-3-4-tigre_85306900) 
 

 

 

Dessa forma, ficou determinado que a estrutura seria toda construída 

com tubos e uniões de PVC. 

O PVC – Policloreto de Vinila – são tubos e conexões para a 
condução de água fria, com temperatura de trabalho a 20ºC. É o 
material mais utilizado nas instalações hidráulicas residenciais. Há 
dois tipos de linhas de produtos: o PVC Soldável e o PVC Roscável. 
O PVC soldável utiliza adesivo e solução limpadora para fazer a 
união dos tubos com as conexões, geralmente de cor marrom. Antes 
de fazer a junção entre as peças é necessário lixar a ponta do tubo 
e o interior da conexão até desaparecer o brilho da superfície. Em 
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seguida, limpa-se a superfície com um pano e solução limpadora, 
aplica-se a cola no tubo e na conexão e faz a união entre eles com 
uma leve torção entre o tubo e a conexão. Com outro pano retira-se 
o excesso de adesivo. O roscável utiliza uma Tarraxa para fazer 
rosca na ponta dos tubos e fita veda-rosca para fazer a união dos 
tubos com as conexões, geralmente são na cor branca. Os diâmetros 
mais comuns das tubulações de PVC são 20mm, 25mm, 32mm, 
40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm (ROSSI, 2013). 

De acordo com o site Ebioconstrução (EBIOCONSTRUÇÃO, 2010), o 

melhor tubo de PVC para projetos de geodésicas é o soldável (marrom), pois 

ele resiste melhor ao calor e têm paredes mais grossas. Os tubos roscáveis 

(brancos) só podem ser aquecidos com soprador térmico, e são mais frágeis 

(ideais apenas para estruturas cenográficas) e ainda mais caros no mercado. 

Optou-se, portanto, por tubos soldáveis para a construção da estrutura.   

Para o revestimento de cada um dos triângulos que compõem a tenda, 

foi utilizado o tecido Oxford, de acordo com a sugestão de Gislene Fernandes, 

a profissional responsável pela confecção dessa etapa do projeto. Foram 

utilizadas as mesmas 4 cores de tecido definidas na maquete. 

O tecido Oxford é extremamente resistente, de extensa durabilidade, 
ótima qualidade e muito elegante. Além disso, não desbota 
facilmente, e pode ser utilizado em diversas aplicações. Seu nome 
está relacionado com as camisas desportivas usadas pelos 
estudantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra. A composição 
do Oxford tecido é 100% poliéster, por isso não amassa com 
facilidade, o que aumenta a sua praticidade. Disponível em uma 
ampla variedade de fibras, peso e cores, lisos ou estampados (para 
as toalhas de mesa). É fino, macio, leve, e possui a versatilidade 
ideal para todos os gostos (INDUSTRIAL, 2011). 

 Foi utilizado plástico grosso (0,30mm) transparente para a confecção 

dos bolsos que exibirão os livros (dessa forma eles estarão sempre à vista das 

crianças). Como acabamento, utilizou-se viés de algodão cru em torno de cada 

um dos bolsos. 

Para a fixação dos triângulos na estrutura utilizou-se ilhoses de metal 

laváveis (que não enferrujam em contato com a água). Para amarrar os 
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triângulos de tecido na estrutura, através dos ilhoses, utilizou-se cadarços de 

algodão, na cor preta. 

 E por fim, para a fixação das hastes, foram utilizados os mesmos 11 

parafusos de 2’ 1/2 (6,5 cm), as mesmas 11 porcas borboleta e as mesmas 22 

arruelas utilizados no mockup. E mais uma vez, não se fez necessário a 

utilização do tapete de EVA, já que existe gramado sintético no espaço onde 

os testes aconteceram (mesmo colégio dos testes anteriores). 

 

12.3. Dimensionamento 

 

Existem algumas diferenças entre as dimensões do mockup e do 

primeiro protótipo, que são basicamente: 

▪ Verificou-se que a distância de 7,5 cm entre o furo e o final das hastes 

era desnecessária, e inclusive chegava a atrapalhar a montagem da 

estrutura. Por isso, essa distância foi reduzida para 5 cm. 

▪ Com a redução dessa medida, a distância entre os dois furos das hastes 

aumentou (de 2,05 cm para 2,10 cm), fazendo com que as dimensões 

da geodésica aumentassem um pouco também (área total e altura 

máxima). 

▪ Foram projetados bolsos para os triângulos que ficam de cabeça para 

baixo na estrutura. Esses bolsos acabaram ficando um pouco mais altos 

do que os bolsos dos triângulos que ficam em pé (a altura máxima deles 

é de 0,95 cm). Porém, com a inserção de crianças de 9 e 10 anos no 

projeto, que são maiores do que as demais, essa diferença de altura 

não interferiu na funcionalidade do sistema (considerando também que 

as medidas utilizadas como base para as crianças são referentes ao 

percentil 50). 

 

Todas as medidas estão em metros, exceto o diâmetro do tubo, que 

está em milímetros. 
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Tabela 2. Medidas Antropométricas 

Usuário Altura (m) 
Altura dos cotovelos 

(m) 

Criança de 9 anos 1,330 0,790 

Criança de 10 anos 1,375 0,825 

 
FONTE: TILLEY, 2005, p.38 

 

 

 
Figura 102. Dimensões do Protótipo 1 

(Ilustração do autor) 

 

25 hastes de 2,10 m 

Área total: 7,586 m² 

Altura máxima: 2,891 m 

25 hastes de 2,10 m 

Área total: 7,586 m² 

Altura máxima: 2,891 m 
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12.4. Ficha técnica 

 

Nas tabelas a seguir estão discriminados todos os materiais utilizados 

para a construção do primeiro protótipo, bem como os valores e as quantidades 

que foram compradas de cada um. Foram pesquisados os menores preços, 

dentro e fora do Estado, considerando as condições de entrega e o tempo 

disponível na época da construção. 

 

Tabela 3. Materiais utilizados na construção da estrutura 

Qtd. Produto Preço / Frete Loja Total 

19 

Tubo de PVC Soldável 

de 25mm 

Comprimento 3m Tigre 

7,50 / 0 
Palácio da 

Ferramenta 
142,50 

26 
União Soldável de 

25mm Plastubos 
4,32 

R M Assessoria 

Empresarial 
112,32 

1 
Adesivo Plástico para 

PVC 175g 
13,90 

Palácio da 

Ferramenta 
13,90 

2 
Solução Preparadora 

para PVC 200ml 
11,90 

Palácio da 

Ferramenta 
23,80 

2 Lixa D'Água 100 2,50 C&C 5,00 

13/13/26 

Parafusos de 2' 1/2 (6,5 

cm) / Porcas borboleta 

/ Arruelas 

- Parafusolândia 20,00 

 Total 317,52 

FONTE: O autor. 
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Tabela 4. Materiais utilizados no revestimento 

Qtd. Produto Preço / Frete Loja Total 

11 

Tecido Oxford 100% 

Poliéster Largura 1.50 

Verde Maçã 

5,02 Caçula 55,22 

14 

Tecido Oxford 100% 

Poliéster Largura 1.50 

Amarelo Canário 

5,02 Caçula 70,28 

14 

Tecido Oxford 100% 

Poliéster Largura 1.50 

Turquesa 

5,02 Caçula 70,28 

11 

Tecido Oxford 100% 

Poliéster Largura 1.50 

Vermelho 

5,02 Caçula 55,22 

3 

Plástico Cristal 0.30mm 

Largura 1.40 

Transparente 

13,68 Caçula 41,04 

1 
Viés Fino Algodão Cru - 

Rolo com 50m 
8,62 Caçula 8,62 

42 Ilhós de metal (lavável) 1,10 - 46,20 

22 Cadarço preto - Casa Machado 8,00 

50 Cadarço branco - Casa Machado 55,22 

 Total 364,86 

FONTE: O autor. 
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Tabela 5. Ferramentas necessárias para a construção 

Qtd. Produto Preço / Frete Loja Total 

1 

Soprador Térmico 

1500w 110v Pistola Ar 

Quente Gamma 

59,99 / 19,90 
Aguiatech 

Com e Serv 
79,89 

1 Arco de Serra 300mm 14,99 Casa & Vídeo 14,99 

1 
Lâminas para Arco de 

Serra - 8 lâminas 
8,99 Extra 8,99 

 Total 103,87 

FONTE: O autor. 

 

 

Tabela 6. Serviços contratados 

Produto Total 

Mão de obra da Costureira 350,00 

 Total 350,00 

FONTE: O autor. 

 

 

Tabela 7. Preço total do protótipo 1 

Total Final 1136,25 

 
FONTE: O autor. 

 

 

12.5. Corte dos tubos 

 

Para aproveitar melhor a dimensão dos tubos e evitar o desperdício de 

material, o corte das hastes pode ser feito da seguinte maneira: 
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▪ Tamanho dos tubos comprados no mercado: 3 m. 

▪ Quantidade de tubos necessários: 19 tubos. 

 

▪ Cortar 13 tubos da seguinte maneira: 

 

Figura 103. Corte dos 13 primeiros tubos 
(Ilustração do autor) 

 

▪ Cortar os 6 tubos restantes da seguinte maneira: 

 

Figura 104. Corte dos 6 tubos restantes 
(Ilustração do autor) 

 

▪ Emendar (soldar) 12 hastes de 0,80 m com 12 hastes de 0,3 m. É 

interessante aproveitar a ponta dos tubos, que já tem naturalemente o 

diâmetro um pouco maior para possibilitar emendas como essas 

(imagem abaixo), evitando a utilização de luvas: 

 
 

Figura 105. Partes dos tubos a serem 
soldadas 

(Ilustração do autor) 

Figura 106. Tubo de PVC soldável 
(http://www.redebras.com.br/pvc-soldavel-agua-fria-

predial/tubo-pvc-soldavel.php) 
 

 

▪ Saldo total: 38 hastes de 1,10 m inteiriças e 12 hastes de 1,1 m 

emendadas (0,80 m + 0,30 m). Total de 50 hastes de 1,1 m, que depois 

de conectadas em pares através das uniões, constituirão as 25 hastes 

de 2,2 m necessárias para a estrutura. 
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▪ Sobras: 1 haste de 0,80 m e 6 hastes de 0,20 m. 

 

12.6. Configuração dos triângulos 

 

Tipo de triângulo (triângulo em pé ou triângulo de cabeça para baixo) de 

acordo com as cores e a configuração dos bolsos. 

 

▪ 3 triângulos vermelhos (1 triângulo em pé, 1 de cabeça para baixo e 1 

liso): 

 

Figura 107. Configuração dos triângulos vermelhos 
(Ilustração do autor) 

 

▪ 3 triângulos verdes (2 triângulos de cabeça para baixo e 1 liso): 

 

Figura 108. Configuração dos triângulos verdes 
(Ilustração do autor) 
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▪ 4 triângulos amarelos (1 triângulo em pé, 2 de cabeça para baixo e 1 

liso) 

 

Figura 109. Configuração dos triângulos amarelos 
(Ilustração do autor) 

 

▪ 4 triângulos azuis (2 triângulos em pé e 2 lisos): 

 

Figura 110. Configuração dos triângulos azuis 
(Ilustração do autor) 

 

Os triângulos lisos (sem bolsos) são utilizados na cobertura superior da 

tenda. As cores azul e amarelo tem um triângulo a mais cada em comparação 

aos outros para possibilitar uma possível cobertura total da tenda (dois vãos 

superiores ficaram sempre abertos para permitir a passagem da luz, mas se 

por acaso for necessário fechá-los, é possível utilizar esses dois triângulos a 

mais). 
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12.7. Construção 

 

      

Figura 111. Cortando os tubos de PVC 
(Foto do autor) 

Figura 112. Soldando as uniões nos 
tubos 

(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 113. Aquecendo as pontas dos 
tubos com o soprador térmico 

(Foto do autor) 

Figura 114. Achatando as pontas dos 
tubos e inclinando-as em 30º 

(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 115. Furando os tubos 
(Foto do autor) 

 

Figura 116. Cortando e costurando o 
tecido e os bolsos de plástico 

(Foto do autor) 
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12.8. Montagem 

 

      

Figura 117. Transporte (Peugeot 206 
SW) 

(Foto do autor) 

Figura 118. Conectando as hastes 
(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 119. Primeira parte da estrutura 
(Foto do autor) 

Figura 120. Estrutura ganhando forma 
(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 121. Aparafusando as hastes 
(Foto do autor) 

Figura 122. Amarrando os tecidos 
(Foto do autor) 
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Figura 123. Amarrando últimos 
triângulos 
(Foto do autor) 

Figura 124. Tenda montada 
(Foto do autor) 

 

 

 
 

 
Figura 125. Partes da tenda de acordo com a ilustração inicial 

(Ilustração e foto do autor) 
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12.9. Testes 

 

Os testes foram realizados no dia 26/06/17, com todas as 16 turmas do 

Centro Educacional Brasil Portugal (Escola Cebolinha). A faixa etária das 

crianças variava entre 2 e 10 anos, sendo todos estudantes do Maternal ao 5º 

Ano do Ensino Fundamental. 

 Assim que entravam na tenda, as crianças intuitivamente pegavam os 

livros, liam, e quando acabavam ou cansavam, os guardavam de volta em 

algum dos bolsos que estivesse vazio. Elas participaram também de atividades 

de contação de histórias, conduzidas pelas suas respectivas professoras. 

Cada turma ficou entre 10 e 15 minutos dentro da tenda. 

 

 

Figura 126. Tenda montada (vista superior) 
(Foto do autor) 
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Figura 127. Interior da tenda 
(Foto do autor) 

Figura 128. Detalhe dos bolsos 
(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 129. Atividade de contação de 
histórias 

(Foto do autor) 

Figura 130. Aluna guardando livro em 
um dos bolsos 

(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 131. Atividade de contação de 
histórias 

(Foto do autor) 

Figura 132. Alunos entretidos com os 
livros 

(Foto do autor) 
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Figura 133. Alunos entretidos com os 
livros 

(Foto do autor) 

Figura 134. Atividade de contação de 
histórias 

(Foto do autor) 

 

 

 

 

Figura 135. Turma posando depois da contação de histórias 
(Foto do autor) 
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12.10. Resultados dos testes 

 

Durante e depois dos testes, foi possível observar e analisar os 

seguintes pontos: 

▪ Luminosidade dentro da barraca: O dia estava claro, então não houve 

problemas. Porém dois triângulos do teto ficaram propositalmente sem 

o tecido para que a luz pudesse ser mais forte no interior da tenda. 

▪ Tamanho: Ótimo. Um pouquinho maior que o mockup (0,357 m² a mais), 

comportou confortavelmente 18 crianças grandes (de 9/10 anos) e a 

professora. 

▪ Bolsos: Tamanho e quantidades adequados. O fato de serem 

transparentes chamou mais a atenção das crianças e o maior número 

de bolsos possibilitou um acervo mais variado. 

▪ Quantidade de livros utilizados: 34 livros, que foram disponibilizados 

pela escola. 

▪ Tempo de montagem total: Entre 1 hora e 30 minutos a 1 hora e 45 

minutos. 

▪ Tempo de desmontagem total: 1 hora 

▪ Quantidade de pessoas envolvidas na montagem e desmontagem: são 

necessárias pelo menos duas pessoas para montar a estrutura, mas ela 

pode ser desmontada por uma pessoa só. 

▪ Sobre o material: Os tubos de PVC resistiram aos esforços aplicados na 

estrutura: tensão das juntas, peso dos livros e movimentação livre (e 

algumas vezes bruta), por parte das crianças. As hastes desmontáveis 

couberam com folga na mala do táxi que fez o transporte até a escola 

(modelo de carro não informado), e posteriormente em um segundo 

teste, coube na mala de um Peugeot 206 SW. 

▪ O pátio onde os testes foram realizados é localizado ao lado do refeitório 

da escola. Em alguns momentos o ambiente se tornou muito barulhento, 

principalmente por causa da festa de aniversário que aconteceu na 
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escola nesse dia. É interessante ter sempre um microfone à mão, pois 

algumas atividades tiveram de ser adaptadas ou pausadas por causa 

do barulho. 

▪ É necessário respeitar a lotação máxima da barraca (20 crianças 

pequenas ou 18 crianças grandes). Duas turmas ficaram juntas por um 

tempo dentro da barraca, o que foi bastante confuso e estressante para 

todas elas e para as professoras, e impediu que as atividades 

acontecessem adequadamente. 

▪ No momento da desmontagem, algumas hastes que ainda estavam 

aparafusadas caíram no chão sozinhas e, provavelmente devido à 

tensão das juntas, duas quebraram. É necessário prestar a atenção 

nisso nos próximos testes, e afrouxar todos os parafusos antes de 

começar a soltar as hastes. 

▪ Como foi observado tanto nos testes com o mockup quanto com os 

testes com o protótipo, o Ambiente Itinerante pode ser montado em 

espaços internos ou externos, desde que as condições climáticas sejam 

favoráveis. A estrutura até aguenta a chuva, mas os livros não. 

 

 

Figura 136. Hastes que se quebraram no momento da desmontagem 
(Foto do autor) 
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Figura 137. Tenda totalmente desmontada 
(Foto do autor) 
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13. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO FINAL 

 

O PVC (policloreto de polivinila) é um plástico que não é inteiramente 

formado por petróleo, contendo cerca de 57% de cloro na sua composição, 

que é também misturado ao etileno para assim garantir a durabilidade, 

resistência e estética tradicionais desse material. Se, por um lado, é essa 

junção que torna a substância muito utilizada pela indústria, por outro, 

subprodutos potencialmente danosos são formados nas reações químicas 

para criá-lo. 

As substâncias geradas ao longo do processo de fabricação do PVC 
(dioxinas, furanos e PCBs) são todas persistentes no meio ambiente 
(resistem à degradação natural), biocumulativas (penetram nos 
tecidos dos seres vivos) e tóxicas, podendo causar câncer, disfunção 
no sistema endócrino, lesões no cérebro, entre outras complicações 
(ECYCLE, 2014). 

Assim, apesar da estrutura de PVC do primeiro protótipo ter sido 

avaliada positivamente, foi proposto a projetação da tenda utilizando um 

material que impactasse um pouco menos o meio ambiente e à saúde humana, 

e ainda possibilitasse a sua produção em escala industrial. Por isso, para iniciar 

o desenvolvimento do protótipo final, foi realizada antes de tudo uma pesquisa 

e avaliação de possíveis materiais. 

   

13.1. Pesquisa de materiais 

 

Como um material proveniente do grupo dos polímeros sintéticos (PVC) 

já havia sido utilizado para a construção da estrutura anterior, esse estudo 

concentrou-se na avaliação de dois materiais que pertencem a grupos 

diferentes do já utilizado: alumínio, que faz parte do grupo dos metais, e 

madeira, que faz parte do grupo dos materiais naturais.   

O alumínio é um dos metais mais abundantes, importantes e presentes 

na sociedade moderna, destacando-se pela sua versatilidade de aplicação e, 



  
 

 
 104 

 

pela flexibilidade de processamento e transformação por diversos segmentos 

industriais em todo o mundo. Entre suas características estão: força e alto 

ponto de fusão, baixo peso, alta resistência à corrosão e a possibilidade de ser 

100% reciclável. 

No entanto, todas as vantagens do alumínio são de certa forma 

comprometidas pela complexidade do processo e pelo consumo de energia 

requerido para sua obtenção (chegando a 16,5kWh para cada quilo produzido), 

além da emissão de gases poluentes desde a extração da bauxita (rocha que 

dá origem a alumina, matéria-prima principal do alumínio metálico) até os 

processos finais de produção, e a geração da lama vermelha, nome popular 

do resíduo insolúvel originado na produção da alumina - entre 30 e 50 milhões 

de toneladas de lama são produzidos anualmente no mundo (ECYCLE, 2015; 

LIMA, 2006, p. 50). 

A madeira constitui o mais antigo material utilizado pelo homem, sendo 

até hoje explorada pela facilidade de obtenção e pela flexibilidade com que 

permite ser trabalhada. Esses fatores, aliados a possibilidade de renovação 

das reservas florestais por meio de manejos adequados, permite que esse 

material seja considerado como praticamente inesgotável, se explorado de 

forma consciente - do contrário, contribui para o aumento do processo erosivo, 

assoreamento dos rios e lagos, elevação das temperaturas locais e regionais, 

e agravamento do processo de desertificação, além de comprometer a 

biodiversidade (FARIA, 2013). 

A maioria das madeiras são dotadas de baixa densidade, boa 

resistência à flexão e ao impacto, sendo também, bons isolantes térmicos e 

elétricos. Ademais, a enorme diversidade existente em todo mundo 

(principalmente no Brasil), possibilita a obtenção de madeiras com diferentes 

tipos de cores, desenhos e texturas. Entretanto, apresenta geometria limitada 

à uma seção estreita e longo comprimento, é um material combustível e, sem 

os devidos tratamentos, é sensível à umidade e vulnerável ao ataque de fungos 

e bactérias (LIMA, 2006, p. 86). 
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Dessa forma, considerando os pontos positivos e negativos da 

utilização de cada material e o impacto que eles causarão no meio ambiente e 

na vida humana, optou-se por utilizar a madeira, especificamente o 

compensado. 

O compensado foi idealizado com vistas a diminuir o grau de 
deformação que sofrem as madeiras comuns no estado plano. 
Compensar, aqui, significa sobrepor diversas chapas de madeira 
fazendo com que suas fibras fiquem dispostas perpendicularmente 
(90º) entre si. Este cruzamento confere ao compensado rigidez, 
resistência à flexão e estabilidade dimensional pela eliminação, 
quase que por completo, dos movimentos de dilatação e contração, 
com a vantagem de poder utilizar praticamente todos os tipos de 
madeiras (LIMA, 2006, p. 100). 

Dentre os tipos de compensado existentes, o compensado naval 

mostrou-se o mais adequado para o projeto, por utilizar na sua composição 

uma cola especial, denominada fenólica, que por oferecer mais resistência à 

água do que as colas comuns, torna ele ideal para ser utilizado em ambientes 

úmidos como banheiros, cozinhas e lavanderias (CURCI, 2005). 

 

13.2. Pesquisa de similares específicos 

 

Antes de iniciar o desenvolvimento da nova estrutura, foi realizada uma 

nova análise de similares, mais simples do que a análise inicial do projeto e 

focada especificamente em estruturas geodésicas de madeira e em encaixes. 
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Figura 138. Geodésica de frequência 1 
de madeira 

(https://br.pinterest.com/pin/369787819395962590/) 

Figura 139. Encaixe das hastes com 
peça de metal 

(https://br.pinterest.com/pin/369787819395971080/)  

 

         

Figura 140. Geodésica de madeira toda 
de encaixes 

(ttps://br.pinterest.com/pin/369787819395962345/) 

Figura 141. Detalhe do encaixe de 
madeira 

(https://br.pinterest.com/pin/369787819395962508/)  

 

       

Figura 142. Maquete de encaixes de 
papelão 

(https://br.pinterest.com/pin/AX4Emz7XrJ7DSjoufWO0Am 
D775dRxgs9iNG9PkLcKbmc1GXHtueZhdY/) 

Figura 143. Maquete de encaixes de 
madeira  

(https://br.pinterest.com/pin/369787819396181864/)  
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Figura 144. Estrutura de cabo de 
vassoura com conexão de borracha 

(https://br.pinterest.com/pin/369787819395962543/) 

Figura 145. Estrutura de encaixe de 
madeira 

(https://br.pinterest.com/pin/369787819395962357/)  

 

 

                  

Figura 146. Estrutura de cabo de 
vassoura com conexão de borracha 

(https://br.pinterest.com/pin/369787819396218863/) 

Figura 147. Junção de madeiras com 
conexões especiais 

(https://br.pinterest.com/pin/369787819396054425/) 

 

 

           

Figura 148. Encaixe japonês 
(https://br.pinterest.com/pin/369787819396054557/) 

Figura 149. Encaixe japonês 
(https://br.pinterest.com/pin/369787819396054550/) 
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13.3. Desenvolvimento 

 

Após a pesquisa de similares, iniciou-se o desenvolvimento da nova 

estrutura, à princípio utilizando papelão e posteriormente, o compensado de 

10 mm. Intencionando utilizar a menor variedade possível de materiais, o 

desenvolvimento focou em sistemas de encaixes, tanto para o encontro das 

hastes nas pontas da estrutura (onde anteriormente eram utilizados os 

parafusos), quanto para a junção das hastes menores (onde anteriormente 

eram utilizadas as uniões de PVC). 

 

                                

Figura 150. Teste da angulação das 
hastes em tamanho reduzido 

(Foto do autor) 

Figura 151. Detalhe da hastes 
(Foto do autor) 

 

 

          

Figura 152. Detalhe do 
encaixe das pontas 

(Foto do autor) 

Figura 153. Conjunto das peças 
(Foto do autor) 
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Figura 154. Conjunto encaixado 
(Foto do autor) 

Figura 155. Teste de encaixe 1 
(Foto do autor) 

 

 

 

       

Figura 156. Teste de encaixe 2 (macho 
e fêmea) 
(Foto do autor) 

Figura 157. Corte pentagonal do 
encaixe das pontas 

(Foto do autor) 

 
 

Toda a forma geodésica de frequência 1 é composta por pentágonos. 

Decidiu-se seguir essa forma poligonal também nos encaixes a fim de manter 

a unidade na estrutura. O encaixe central 1 (que unirá duas hastes menores 

para formar hastes com o tamanho necessário para a tenda) se mostrou, a 

priore, o mais adequado. Se utilizado, permitirá que só um tipo de peça seja 

produzida e ainda possui partes com espessuras maiores (5 mm), ao contrário 

do encaixe macho e fêmea. 
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Figura 158. Conjunto encaixado 
(Foto do autor) 

 

Figura 159. Comparação entre a haste 
reta e a arredondada (adotada) 

(Foto do autor) 

 

                              

Figura 160. Pentágono reduzido 
(tamanho ideal adotado) 

(Foto do autor) 

Figura 161. Encaixes arredondados com 
o novo pentágono 

(Foto do autor) 

 

         

Figura 162. Encaixes das pontas 
superiores e inferiores  

(Foto do autor) 

Figura 163. Teste das dimensões (é 
necessário reduzi-las) 

(Foto do autor) 



  
 

 
 111 

 

          

Figura 164. Teste do encaixe escolhido 
com compensado 

(Foto do autor) 

Figura 165. Encaixe quebrado depois do 
teste (descartado) 

(Foto do autor) 

 

          

Figura 166. Hastes arredondadas 
(Foto do autor) 

 

Figura 167. Teste de encaixe (papelão e 
compensado) 

(Foto do autor) 

 

                              

Figura 168. Teste de encaixe (papelão 
e compensado) 

(Foto do autor) 

Figura 169. Sobreposição (alternativa 
para os encaixes centrais) 

(Foto do autor) 
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Figura 170. Haste com madeira sobreposta (2 
partes) 

(Foto do autor) 

Figura 171. Haste com madeira 
sobreposta (3 partes) 

(Foto do autor) 

 

                                   

Figura 172. Triângulo estrutural quase 
completo 
(Foto do autor) 

Figura 173. Hastes de 2 e 3 partes 
recolhidas (comparação) 

(Foto do autor) 

 

                  

Figura 174. Encaixe pentagonal das pontas 
(Foto do autor) 

Figura 175. Peças de 
compensado encaixadas 

(Foto do autor) 
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Figura 176. Teste das dimensões em relação ao tecido 
(Foto do autor) 

 
Para reduzir a utilização de parafusos e tornar a montagem da tenda 

menos trabalhosa, um sistema simples de cavilhas foi sugerido pelo professor 

João Lutz, somado à ideia de sobreposição das madeiras. Esse sistema foi 

aperfeiçoado e em seguida testado diretamente no compensado. 

 

 

 
Figura 177. Esboço do sistema (cavilha em preto) 

(Ilustração do autor) 
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Figura 178. Sistema de cavilhas 
(Foto do autor) 

Figura 179. Sistema de cavilhas 
(Foto do autor) 

 

 

 

Figura 180. Curvatura da haste de 2 partes e da haste de 3 
(Foto do autor) 

 

 Depois da construção de duas hastes com o sistema de cavilhas, uma 

dividida em 2 partes e outra dividida em 3, e após a orientação com o professor 

Ricardo Gonçalves, percebeu-se que elas tendem a se curvar muito menos 

quando são compostas por 3 partes. E considerando que quando recolhida, 

essa mesma haste fica com o comprimento menor do que a outra (25 cm 

menor, ficando com 90 cm no total), optou-se por utilizar esse modelo, 

garantindo maior resistência à estrutura e facilitando o seu transporte. 
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Figura 181. Triângulo montado com o 
tamanho final 

(Foto do autor) 

Figura 182. Detalhe do encaixe 
(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 183. Detalhe da cavilha e 
parafuso 
(Foto do autor) 

Figura 184. Detalhe da fixação do tecido 
(Foto do autor) 

 

 

                     

Figura 185. Peças encaixadas 
(Foto do autor) 

 

Figura 186. Encaixes das pontas superiores e 
inferiores 
(Foto do autor) 
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Figura 187. Haste semidobrada 
(Foto do autor) 

 

Figura 188. Sistema de cavilha e 
parafuso 
(Foto do autor) 

  

 

                     

Figura 189. Haste dobrada 
(Foto do autor) 

Figura 190. Detalhe da haste dobrada 
(Foto do autor) 
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13.4. Construção 

 
A estrutura da tenda é composta por 4 tipos de peças diferentes: 2 para 

cada haste (cada haste é composta por 3 peças, sendo 2 delas iguais e 1 

diferente), 1 pentágono inteiro (encaixe das pontas superiores) e 1 pentágono 

cortado (encaixe das pontas inferiores, que ficam apoiadas no chão).  

 

 

Figura 191. Os 4 tipos de peça da estrutura e a quantidade de cada uma 
(Ilustração do autor) 

 

 Devido a quantidade de detalhes (cortes) em cada peça, e visando 

também a qualidade, a praticidade e a velocidade de produção, optou-se por 

utilizar corte a laser para a confecção da estrutura.  

Resumidamente, o corte a laser é um processo que usa um feixe de luz 

de alta potência para derreter o material de uma peça, possibilitando o corte 

e/ou a gravação (ACRILTEC, 2017). É uma forma de corte CNC (Controle 

Numérico Computadorizado), que permite precisão e altíssimo grau de 

detalhamento (MANUFATURA, n.d.). 

Dentre as empresas pesquisadas, a Makers Manufatura 

(https://makers.com.br/) foi a que ofereceu o melhor orçamento e o melhor 

prazo de entrega. Depois de efetuado o pagamento, os cortes foram realizados 
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em apenas um dia. Os desenhos enviados para a Makers foram feitos no 

programa SolidWorks, salvos em “.DWG”, formato do AutoCAD, e depois 

abertos no Adobe Illustrator e salvos em “ai.”, formato do Adobe Illustrator (os 

desenhos técnicos se encontram no final desse documento). 

 

                          

Figura 192. Uma das chapas de 
compensado depois dos cortes 

(Foto do autor) 

Figura 193. Peças cortadas 
(Foto do autor) 

 

 

 

       

Figura 194. Detalhe do corte 
no compensado cru  

(Foto do autor) 

Figura 195. Peça no compensado cru 
(Foto do autor) 
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 Os furos para a colocação das cavilhas e dos parafusos foram feitos 

também pela máquina de corte a laser (como mostrado na figura 191). As 

cavilhas (de 8 mm de diâmetro) foram colocadas uma a uma, utilizando cola 

branca, para garantir a melhor fixação delas no compensado. 

Uma vez que a estrutura ficará exposta ao sol, e talvez à chuva (mesmo 

que rapidamente), foi utilizado verniz marítimo fosco para o acabamento de 

todas as peças. Enquanto a seladora solta da madeira em pouco tempo 

quando submetida à umidade ou calor, o verniz aplicado diretamente na 

madeira crua "agarra" bem nas fibras, suportando as intempéries por longos 

anos (MOLEIRO, 2015). 

 

                               

Figura 196. Cavilhas recém fixadas 
(Foto do autor) 

 

Figura 197. Peças envernizadas 
(primeira demão) 

(Foto do autor) 

 

                              

Figura 198. Lixando as peças depois 
da primeira demão 

(Foto do autor)  

Figura 199. Peças finalizadas depois da 
segunda demão 

(Foto do autor) 
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Segundo as recomendações do profissional especializado da loja 

Parafusolândia (Vista Alegre, Rio de Janeiro – RJ), foram utilizados 1 parafuso 

de fenda boleada de 1/4 (3 cm), 1 porca travante de 1/4 e 3 arruelas de 1/4 

para cada furo das hastes. No total, foram utilizados 50 parafusos, 50 porcas 

e 150 arruelas, já que são utilizadas 25 hastes para montar a estrutura da tenda 

e cada haste possui 2 furos, como representado no esquema abaixo. 

 

 

Figura 200. Esquema de colocação dos parafusos, arruelas e porcas 
(Ilustração do autor) 

 

As arruelas que ficaram entre uma placa e outra foram colocadas para 

diminuir o atrito entre as madeiras no momento da rotação (abertura e 

fechamento) do sistema. 
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Figura 201. Parafuso, arruelas e porca 
travante 

(Foto do autor) 

Figura 202. Detalhe do parafuso nas 
peças 

(Foto do autor) 

 

Os tecidos serão os mesmos utilizados no protótipo de PVC, e serão 

presos na estrutura através de parafusos que passarão por dentro dos ilhoses 

que já estão fixados neles. Cada encaixe superior (pentágono) e inferior 

(pentágono cortado) já foi projetado com os furos necessários para a fixação 

dos tecidos. Foram utilizados 1 parafuso de fenda boleada de 1/4 (2,5 cm), 1 

porca borboleta de 1/4 e 2 arruelas de 1/4 para cada furo. No total foram 

utilizados 42 parafusos, 42 porcas e 84 arruelas, já que são utilizados 14 

triângulos de tecido para revestir a estrutura e cada um deles tem 3 pontas. 

 

                             

Figura 203. Parafusos, porca e arruelas 
no encaixe superior 

(Foto do autor) 

Figura 204. Detalhe do parafuso, porca 
e arruelas 
(Foto do autor) 
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13.5. Ficha técnica 

 

Nas tabelas a seguir estão discriminados todos os materiais utilizados 

para a construção do segundo protótipo, bem como os valores e as 

quantidades que foram compradas de cada um. Para futuras construções, 

essas tabelas podem servir de base para o preço médio da Tenda de Leitura. 

 
Tabela 8. Materiais utilizados na construção da estrutura 

Qtd. Produto Preço Loja Total 

1 
Verniz Suvinil Fosc 

Marítimo 
34,99 C&C 34,99 

1 
Verniz Marítimo 

9000ml Fosco Suvinil 
23,90 

Palácio da 

Ferramenta 
23,90 

30 
Cavilha de 8 mm x 

40mm 
0,15 Parafusolândia 4,50 

1 
Pincel Duplo para 

Madeira Tigre 
7,90 C&C 7,90 

1 
Rolo Lã de Carneiro 

Tigre 
14,90 C&C 14,90 

1 
Bandeja Pequena PT 

150ml Metropac 
4,99 C&C 4,99 

2 Lixa D’Água 400 2,50 C&C 5,00 

55 
Parafuso Fenda 

Boleada Ferro 1/4 3 cm 
0,3 Parafusolândia 16,5 

45 

Parafuso Fenda 

Boleada Ferro 1/4 2,5 

cm 

0,3 Parafusolândia 13,5 
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45 
Porca Borbolera Ferro 

1/4 
0,71 Parafusolândia 31,95 

55 Porca Travante 1/4 0,28 Parafusolândia 15,40 

255 Arruela Lisa - Parafusolândia 20,00 

 Total 193,53 

FONTE: O autor. 

 

 

Tabela 9. Serviços contratados 

Produto Total 

Corte das peças (placas de compensado incluídas) 960,00 

 Total 960,00 

FONTE: O autor. 

 

 

Tabela 10. Preço total da estrutura do protótipo 2 

Total Final 1153,53 

 
FONTE: O autor. 

 

 

É importante frisar que esse valor refere-se só à estrutura do segundo 

protótipo. Para calcular o preço final do Tenda de Leitura é necessário 

adicionar tudo o que foi gasto com a confecção do revestimento, como está 

descriminado nas páginas 89 e 90: R$ 364,86 na compra do material e R$ 

350,00 na mão de obra da Costureira. Portando, o preço final da Tenda é R$ 

1868,39. 
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13.6. Montagem 

 

      

Figura 205. Transporte (Volkswagen 
Voyage) 

(Foto do autor) 

Figura 206. Desamarrando as hastes 
(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 207. Primeira parte da estrutura 
(Foto do autor) 

Figura 208. Estrutura ganhando forma 
(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 209. Encaixes soltando 
(Foto do autor) 

 

Figura 210. Parafuso frouxo fazendo a 
haste girar 
(Foto do autor) 
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 Antes de começar a colocação das hastes que formam a cobertura, os 

encaixes das hastes medianas começaram a se soltar sozinhos.  Notou-se que 

os encaixes estavam levemente mais largos do que deveriam1, e que os 

parafusos centrais das hastes não estavam muito apertados, fazendo as partes 

dela girarem em torno do seu eixo.  

 Os parafusos foram então apertados, o que melhorou a estabilidade da 

estrutura, mas não resolveram o problema dos encaixes.  A única alternativa 

encontrada no momento da montagem, para viabilizar o teste com os alunos 

da escola, foi amarrar os encaixes, impedindo que eles se soltassem e 

permitindo a montagem total da estrutura. 

 

       

Figura 211. Encaixes 
amarrados 
(Foto do autor) 

Figura 212. Estrutura montada 
(Foto do autor) 

 

 

 

                                            
1 O compensado escolhido tem a espessura de 10 mm e cada vão de encaixe que foi cortado a laser tem 

a espessura de 11 mm. Esse 1 mm a mais foi colocado para possibilitar que as peças se encaixassem 

adequadamente, uma vez que os vãos que foram cortados à mão com 10 mm de espessura nos primeiros 

testes impossibilitaram os encaixes, e tiveram de ser alargados posteriormente. 
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Figura 213. Colocação dos tecidos 
(Foto do autor) 

Figura 214. Tenda montada 
(Foto do autor) 

 

 
 

 
Figura 215. Partes da tenda de acordo com a ilustração inicial 

(Ilustração e foto do autor) 
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13.7. Primeiro teste 

 

 Os testes foram realizados no dia 01/11/17, com todas as 16 turmas do 

Centro Educacional Brasil Portugal (Escola Cebolinha). A faixa etária das 

crianças variava entre 2 e 10 anos, sendo todos estudantes do Maternal ao 5º 

Ano do Ensino Fundamental. 

 Cada turma teve o seu respectivo horário de lanche para visitar a tenda: 

assim que os alunos acabavam de comer, eram liberados para entrar e 

conhecer os livros que haviam ali. Posteriormente, a professora deles também 

se unia à turma e, dependendo da vontade geral, conduzia ou não a contação 

de uma história. Aproveitando a estrutura da tenda, a turma do 5º ano ainda 

apresentou para as turmas menores um teatro de fantoches, produzido 

totalmente por eles mesmos. 

 

 

Figura 216. Tenda montada (vista superior) 
(Foto do autor) 
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Figura 217. Alunos entretidos com os 
livros 

(Foto do autor) 

Figura 218. Alunos entretidos com os 
livros 

(Foto do autor) 

 

 

           

Figura 219. Atividade de contação de 
histórias 

(Foto do autor) 

Figura 220. Atividade de contação de 
histórias 

(Foto do autor) 

 

 

      

Figura 221. Alunos entretidos com os 
livros 

(Foto do autor) 

Figura 222. Vista superior da tenda com 
os alunos 
(Foto do autor) 
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Figura 223. Início do teatro de 
fantoches 
(Foto do autor) 

Figura 224. Alunos assistindo o teatro 
de fantoches 

(Foto do autor) 

 

 

 

Figura 225. Atores do teatro de fantoches posando no final 
(Foto do autor) 

 

Durante e depois dos testes, foi possível observar e analisar os 

seguintes pontos: 

▪ Tamanho: Mesmo utilizando um material e um estilo de montagem 

diferente, o tamanho da tenda se manteve o mesmo, comportando 
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confortavelmente as mesmas 18 crianças grandes (de 9/10 anos) junto 

com a sua respectiva professora (como aconteceu no teste com a 

estrutura de PVC). 

▪ Tempo de montagem total: 2 horas, devido ao imprevisto dos encaixes, 

que não funcionaram como era esperado. 

▪ Tempo de desmontagem total: 1 hora. 

▪ Quantidade de pessoas envolvidas na montagem e desmontagem: são 

necessárias pelo menos duas pessoas para montar a estrutura, mas ela 

pode ser desmontada por uma pessoa só. 

▪ Sobre o material: As hastes dobradas couberam com folga na mala do 

Uber que fez o transporte até a escola (Volkswagen Voyage), sendo 

muito menor do que as hastes de PVC. Porém a estrutura precisa de 

acertos para ser utilizada. Os parafusos não estavam apertados como 

deveriam, fazendo as hastes dobrarem sozinhas. Os encaixes se 

soltavam durante a montagem, e se não fossem as amarras que foram 

improvisadas, seria impossível montar a estrutura. Depois que os 

tecidos foram todos colocados, percebeu-se que eles ajudavam a 

manter as peças encaixadas, pois eles ficaram bastante justos e 

conectavam a ponta de um triângulo na ponta de outro (podendo 

inutilizar as amarras). Mas não é prudente garantir a segurança da 

estrutura somente nos tecidos, pois eles podem ceder e rasgar a 

qualquer momento e ainda causar um acidente. Inclusive, no momento 

da desmontagem, os encaixes começaram a se soltar sozinhos assim 

que a ponta do primeiro tecido foi solta.  

▪ Sustentabilidade: Pela quantidade de parafusos, arruelas e porcas 

utilizados, a estrutura não pode ser considerada tão sustentável como 

se esperava, apesar da mudança do material. Porém, ela pode ser 

facilmente e rapidamente construída em escala industrial.  A estrutura 

dela foi bem mais cara que a de PVC, pelo preço do corte a laser, mas 

a construção foi muito mais rápida e prática. A estrutura de PVC levou 
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cerca de uma semana para ser construída, de modo artesanal e 

demorado. A estrutura de compensado levou apenas dois dias.  

 

 

Figura 226. Tenda totalmente desmontada 
(Foto do autor) 

 

13.8. Alterações e segundo teste (estrutural) 

 
Tentando solucionar o problema dos encaixes, ao mesmo tempo 

deixando-os mais justos e diminuindo o atrito entre eles, amortecendo-os, 

optou-se por utilizar uma tira de EVA de 1 mm de espessura nos dentes de 

cada haste. Cada tira tem 1 cm de largura e 7 de comprimento e foi fixada no 

compensado com cola de contato. 

 

       

Figura 227. Tira de EVA preto 
(Foto do autor) 

 

Figura 228. EVA fixado nos dentes das 
hastes 

(Foto do autor) 
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 Antes da montagem, todos os parafusos de todas as hastes foram 

apertados, para evitar que elas girassem sozinhas, como aconteceu no 

primeiro teste. 

 

       

Figura 229. Início da montagem  
(Foto do autor) 

Figura 230. Montagem 
(Foto do autor) 

 

 

 De fato, as tiras de EVA deixaram os encaixes mais justos e assim 

facilitaram muito o processo de montagem, porém elas por si só não foram 

suficientes para resolver todas as pendências. A estrutura de encaixes é pouco 

maleável e não permite quase nenhum ajuste: quando um encaixe é puxado 

um pouco mais para um lado, o seu lado oposto solta, e vice e versa. A última 

haste mediana que é colocada sempre parece ser menor do que o necessário, 

apesar de todas terem o mesmo tamanho (e precisarem ser assim). 

Para terminar de montar a estrutura, foi necessário mais uma vez 

amarrar os encaixes. Os tecidos não foram colocados nesse teste pois iriam 

mascarar o resultado final, uma vez que eles ajudam a manter as peças 

encaixadas (como foi explicado na página 130). 

Utilizando duas pessoas, foram gastos 20 minutos só apertando os 

parafusos, 40 minutos de montagem e 30 minutos de desmontagem. 
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Figura 231. Encaixes amarrados  
(Foto do autor) 

 

Figura 232. Montagem final (vista 
superior) 
(Foto do autor) 

 

13.9. Novas alterações e terceiro teste (geral) 

 

Como alternativa para garantir certa maleabilidade à estrutura, e ainda 

impedir que os encaixes se soltem durante e depois da montagem, elaborou-

se um sistema de amarração interno das hastes, complementar às tiras de 

EVA, que une todas aquelas que estão encaixadas em um mesmo pentágono 

e impede que elas se soltem.  

 

       

Figura 233. Teste do novo sistema  
(Foto do autor) 

Figura 234. Detalhe do novo sistema 
(Foto do autor) 
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 Esse novo sistema é bastante simples e consiste em furar todas as 

hastas no mesmo lugar, encaixá-las no pentágono, e depois passar um 

cadarço2 pelo furo de cada uma e dar um nó. Como cada haste corre para uma 

direção diferente, quando elas estão todas amarradas juntas é quase 

impossível que elas se soltem (a não ser que o cadarço arrebente ou o nó se 

solte, o que é improvável). 

 Depois do teste preliminar ter sido avaliado satisfatoriamente, iniciou-se 

o processo de aplicação do novo sistema na estrutura. Todas as hastes 

precisaram então ser furadas (furo de 6 mm de diâmetro), em dois lugares 

cada, próximos aos seus respectivos dentes (na confecção de um novo 

modelo, esses novos furos podem já ser feitos através do corte a laser, como 

foram os demais). 

 

      

Figura 235. Haste recém 
furada  

(Foto do autor) 

Figura 236. Cadarço segurando as hastes 
(Foto do autor) 

 

Esse novo sistema possibilitou que a tenda fosse montada por 

completo, sem pausas desnecessárias ou a utilização de procedimentos 

improvisados. Ela passou a ser mais maleável e muito mais segura, e não foi 

necessário apertar todos os parafusos antes de montá-la. Utilizando três 

                                            
2 Esses cadarços podem ser os mesmos que amarram os conjuntos de hastes durante o transporte da tenda. 
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pessoas, foram gastos 50 minutos de montagem e 25 minutos de 

desmontagem. 

 

                       

Figura 237. Estrutura montada 
(sem os tecidos)  

(Foto do autor) 

Figura 238. Tenda completa 
(Foto do autor) 

 

 

 

              

Figura 239. Pentágono com o novo 
sistema  

(Foto do autor) 

Figura 240. Pentágono cortado com o 
novo sistema 

(Foto do autor) 

 

 

Figura 241. Sistema visto de fora 
(Foto do autor) 
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14. DESDOBRAMENTOS 

 

14.1. Ilha Grande Tá Bela 

 

A Tenda de Leitura foi convidada para a terceira edição do projeto Ilha 

Grande Tá Bela, promovido pela Blote (https://www.facebook.com/blote.rio/) 

junto ao coletivo Plantou Colheu (https://www.facebook.com/plantou.colheu.3), 

na Vila do Abraão, Ilha Grande - RJ. O projeto busca o desenvolvimento social 

através da arte e da prática de esportes, unificando, transformando, abrindo 

novas portas e potencializando a capacidade empreendedora dos moradores 

da Vila do Abraão e região. 

Foi proposto levar o conceito da Tenda de Leitura para a ilha, porém, 

construindo-a com materiais próprios da região, de modo que ela tivesse as 

características de lá e pudesse ser posteriormente replicada, se assim eles 

quisessem. A estrutura foi feita com bambus amarrados uns nos outros com 

tiras de câmara de ar de bicicletas. O revestimento foi feito com TNT e os 

bolsos, de plástico transparente. Todos os livros expostos foram doados pelo 

Centro Educacional Brasil Portugal, e após o evento, a Tenda da Leitura foi 

dada de presente para a Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega. 

 

     

Figura 242. Tenda de leitura montada 
no cento da Vila do Abrão  

(Foto do autor) 

Figura 243. Crianças descobrindo os 
livros 

(Foto do autor) 
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14.2. Marca 

 

Criada de maneira improvisada durante o primeiro teste com o mockup, 

quando foi necessário identificar a sua finalidade para os usuários, a placa de 

apresentação da Tenda acabou se tornando umas das marcas registradas do 

projeto. Ela foi criada com giz de cera colorido e uma folha A4 na cor verde, e 

tentou simular a grafia livre e espontânea de uma criança ainda em fase de 

alfabetização. 

 

 

Figura 244. Placa de identificação da Tenda de Leitura 
(Foto do autor) 

 

 Pretende-se aperfeiçoa-la futuramente, de modo que ela se torne de 

fato a marca oficial da Tenda e possa representa-la nos diversos segmentos 

onde ela estiver inserida, sendo ainda um dos materiais acessórios de 

propagação do conceito do projeto – além, é claro, da propaganda dos próprios 

usuários. 
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15. INFORMAÇÕES GERAIS E DESENHOS TÉCNICOS 

 

 A seguir, ilustrações referentes ao tamanho das hastes fechadas e 

abertas, diâmetro esférico da tenda e altura máxima.  

 

 

Figura 245. Relação entre o tamanho das hastes fechadas e abertas 
(Ilustração do autor) 

 

 

 

Figura 246. Diâmetro esférico da tenda e altura máxima  
(Ilustração do autor) 

 
 

▪ Área total: 6,90 m² 

▪ Tempo de montagem (utilizando 2 pessoas): 60 minutos 

▪ Tempo de desmontagem (utilizando 2 pessoas): 30 minutos 
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▪ Capacidade: Entre 18 e 21 crianças (crianças de 2 / 3 anos e crianças 

de 9 / 10 anos, respectivamente), acompanhadas da professora 

(mediadora). 

 

Os desenhos técnicos de cada peça da estrutura de compensado e da 

montagem das hastes, bem como os desenhos dos triângulos de tecido, foram 

dispostos um a um, nas próximas páginas, conforme a ordem abaixo: 

1 – Haste dentada 

2 – Haste base 

3 – Montagem da haste 

4 – Pentágono superior 

5 – Pentágono inferior 

6 – Triângulos de Tecido 

 

 

Tabela 11. Lista de Peças e Materiais (estrutura) 

Qtd. Peça / Material 

50 Haste Dentada 

25 Haste Base 

6 Pentágono Superior 

5 Pentágono Inferior 

25 Cavilhas 8 mm x 40 mm (cortadas ao meio) 

50 Parafuso 1/4 3 cm 

50 Porca Travante  

42 Parafuso 1/4 2,5 cm 

42 Porca Borboleta 

234 Arruela  

18 Cadarço de 70 cm 

 
FONTE: O autor. 
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16. CONCLUSÃO 

 

A Tenda de Leitura conseguiu ir além dos requisitos projetuais, 

tornando-se não só um mecanismo de incentivo à leitura, mas um sistema que 

permanece guardado na memória afetiva das crianças – e até dos adultos – 

que o conhecem. No final de todo esse processo, percebe-se mais do que 

nunca o potencial que a Tenda tem de transformar a realidade de inúmeras 

crianças, e de fato, contribuir para a formação de um país de leitores. 

É importante destacar algumas das experiências adquiridas desde os 

primeiros passos do projeto, quando ele ainda não passava de uma ideia 

pouco provável de se tornar realidade: foi incrível conhecer e descobrir a 

quantidade de autores, principalmente brasileiros, que se debruçam sobre a 

causa literária; e mais incrível ainda foi ter contato, mesmo que um pouco 

distante, com educadores e verdadeiros promotores da leitura. Ainda, foi 

incrível descobrir a quantidade de projetos voltados para o mundo dos livros, 

que existem, muitas vezes, tão perto de nós. Da mesma maneira, foi 

maravilhoso descobrir, estudar e lidar com materiais que são quase sempre 

negligenciados, como o papelão e o PVC. E por fim, existem poucas coisas 

que podem ser comparadas com a alegria de projetar algo que pode de 

verdade mudar a vida de alguém: é extraordinário perceber só no olhar de uma 

criança o quanto o seu trabalho é importante para ela. 

Como todo bom projeto que se aproxima do fim, a Tenda de Leitura 

ainda não está completamente concluída, e talvez nunca estará. Só a prática 

e a experiência com os usuários poderão dizer o que ainda lhe falta, e essas 

carências irão, sem dúvida, variar de tempos em tempos. Por hora, destaca-

se a necessidade de: 

▪ Desenvolver algum tipo de tapete para cobrir o chão internamente. 

▪ Desenvolver algum tipo de bolsa para carregar todo o sistema com mais 

facilidade. 
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▪ Completar o universo lúdico da tenda, utilizando móbiles, ilustrações 

e/ou fantoches dentro dela. 

▪ Produzir o manual de montagem da estrutura. 

▪ Produzir o manual com sugestões de atividades a serem realizadas 

dentro da tenda. 

E claro: Fazer o Brasil todo conhecer a Tenda de Leitura, porque sem 

livros, a gente não vai muito longe! 

Vamos em frente, sempre! 
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