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“A inteligência da criança se observa amando e não 
com indiferença – isso é o que faz ver o invisível” 
 

Maria Montessori 
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RESUMO 
 
 
RANGEL, Julia. TUB: Conjunto mobiliário montessori. Niterói: Universidade 
Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)  
 
 
O projeto TUB: Conjunto mobiliário Montessori é um kit formado por mesa e 
banco que tem como propósito incentivar as atividades realizadas por 
crianças de três a seis anos fora da sala de aula, além de servir como objeto 
de aprendizagem que põe em prática conceitos do Método Montessori. 
 
Palavras-chaves: [Montessori. Móveis. Ensino. Organização. Cognição]. 
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ABSTRACT 
 
RANGEL, Julia. TUB: Furniture set. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.) 
 
 
The TUB: Furniture set project is a kit composed by a table and a stool that 
have the purpose of encouraging the activities that children from three to six 
years old engage outside of the classroom, besides serving as a learning 
object that puts in practice concepts from the Montessori method. 
 
Keywords: Montessori. Furniture. Education. Organization. Cognition. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

             O seguinte projeto foi baseado no trabalho de Maria Montessori, com 

o objetivo de unir o design à pedagogia ao criar um objeto de aprendizagem 

que possa incentivar o ensino fora da sala de aula.  

 

 

Figura 1. Maria Montessori e alunos fora da sala. 

Fonte: http://montessoricentenary.org.au/celebrating-100-years 
 

            Crianças possuem muita energia para explorar e aprender. No 

entanto, é necessário guiá-las de forma que sigam um caminho ideal para 

que o conhecimento venha até elas de maneira saudável, e que assim 

possam se expressar e se desenvolver. 

            A criação de um objeto que ajude a criança a atingir o aprendizado de 

uma forma saudável ao trabalhar com diversos conceitos é algo que poderia 

ser feito a partir do estudo do Método Montessori. 



  
 

 
 19 

 

1.1. MARIA MONTESSORI 

   Maria Montessori nasceu em 1870, na Itália. Foi a primeira mulher italiana a 

se formar em medicina. Montessori trabalhou como pediatra e psiquiatra, 

tratando de crianças pobres e de classe operária, que eram levadas até as 

clínicas gratuitas. Percebeu nesse período que uma inteligência intrínseca 

estava presente em crianças de todas as origens socioeconômicas.  

 

Figura 2. Maria Montessori. 

Fonte: https://www.biography.com/people/maria-montessori-9412528 
 

   Inspirada pela experiência que tinha adquirido na clínica em contato com as 

crianças, e pelos exercícios postos em prática por Séguin (Édouard Séguin, 

1812-1880, médico e educador. Primeiro especialista em deficiência mental e 

ensino) para refinar as funções sensoriais, decidiu se dedicar aos problemas 

educativos e pedagógicos. Em 1900, ela trabalhou na Scuola Magistrale 

Ortofrenica, em Roma, para desenvolvimento de crianças com deficiências, 

onde se tornou diretora. Montessori começou a conceitualizar seu próprio 

método educacional e testou por meio de observações científicas dos alunos 



  
 

 
 20 

 

– os resultados foram impressionantes. Ela espalhou o que foi aprendido pela 

Europa por meio de palestras e seminários, também utilizando essa 

plataforma para falar sobre os direitos das mulheres e crianças. 

   Após trabalhar com crianças que possuíam necessidades especiais, 

Montessori trabalhou também com as sem deficiências. A Casa dei Bambini 

surgiu em San Lorenzo, na periferia de Roma, patrocinada pelo governo 

italiano; onde Montessori começou a ensinar crianças de baixa renda na faixa 

etária de um a seis anos.  

 

Figura 3. Casa dei Bambini. 

Fonte: https://www.viamontessori.com/maria-montessori 

   A Casa dei Bambini se mostrou palco da maior revolução educacional do 

mundo. Nela, todo o mobiliário era adaptado à altura das crianças e os 

materiais desenvolvidos por Montessori – denominados materiais de 

desenvolvimento – eram utilizados para auxiliar no processo de 

aprendizagem. Os professores eram encorajados a deixar as crianças 

tomarem as rédeas e se manterem recuados, para que os interesses naturais 
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delas fossem respeitados e seguidos. O espaço permitiu que Montessori 

criasse um ambiente preparado, e a partir dos erros e acertos, escreveu 

sobre o que foi aprendido e espalhou sua ideologia pela Europa e Estados 

Unidos. A Casa dei Bambini de San Lorenzo foi a primeira de muitas outras. 

Logo, espalharam-se pela Itália e depois, pelo mundo. Em 1925, mais de 

1000 de suas escolas haviam sido abertas nos Estados Unidos.  

   O trabalho desenvolvido por Maria Montessori impactou o mundo e trouxe 

uma nova maneira de enxergar a criança, a partir de um sistema 

metodológico e filosófico completo, englobando tudo o que era necessário 

para seu desenvolvimento integral. 

“A pedagogia montessoriana adquiriu, desde o início de sua 
implementação, uma característica universal, sendo bem adaptável 
a todas as culturas e níveis socioeconômicos, lidando com 
características básicas do ser humano. O sucesso do método 
emociona dentro de um meio marcado pela frieza intelectual, que é 
o acadêmico científico. Foi concebido por uma médica com amplo 
conhecimento e capacidade de observação e realização; possuía 
uma personalidade forte, articuladora, suficiente para romper as 
barreiras do preconceito, ultrapassar imposições e transpor para o 
meio acadêmico e político um método pedagógico baseado na 
experimentação científica.” (ASSIS, 2014, p.10) 

   Nas décadas seguintes, Montessori divulgou seu trabalho pelo mundo, 

realizando conferências, seminários e se encontrando com autoridades de 

cada país. Em 1947, com 76 anos, Montessori falou para a UNESCO sobre 

“Educação e Paz”. Em 1949 recebeu a primeira de três indicações ao Prêmio 

Nobel da Paz. Sua última atividade registrada é em 1951, com oitenta e um 

anos, quando participou do 9º Congresso Montessori Internacional. Em 1952, 

na Holanda, morreu de hemorragia cerebral, na companhia de Mário 

Montessori, seu filho, a quem deixou seu legado. 
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1.2. O MÉTODO MONTESSORI 

 

   O Método Montessori foi idealizado pela Dra. Maria Montessori. São 

teorias, práticas e Materiais de Desenvolvimento que formam, juntos, um 

método de ensino. Alguns de seus pontos mais importantes são a 

capacidade da criança de aprender sozinha, a importância do equilíbrio 

interno e externo, a preparação do ambiente para a ação infantil e o adulto 

preparado para lidar com a criança. 

   Além de um ambiente com estímulos adequados para cada etapa de 

desenvolvimento e da preparação de adultos para auxiliar a criança, 

interferindo apenas quando indispensável e estimulando a capacidade de 

fazer as próprias escolhas, o método também é reconhecido pela utilização 

de Materiais de Desenvolvimento, feitos para proporcionar experiências 

concretas, estruturadas, para conduzir de forma gradual abstrações cada vez 

maiores, evoluindo com a criança. 

Planos de Desenvolvimento 

   De acordo com Maria Montessori, existem quatro Planos de 

Desenvolvimento (cada um subdivide-se em dois), que mudam a cada 

intervalo de três anos. Em cada etapa, os alunos com idades relativas ao 

plano possuem formas semelhantes de buscar o conhecimento. 
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Figura 4. Planos de desenvolvimento. 

Fonte: https://larmontessori.com/2012/03/01/a-crianca-para-montessori/ 

   O primeiro Plano de Desenvolvimento estende-se do nascimento até os 

seis anos de idade. Nessa etapa, caracterizada pela frase “Ajude-me a fazer 

por mim mesmo”, é reconhecida a chamada mente absorvente, “uma 

condição mental sensível de absorção e incorporação instantânea dos 

objetos do meio” (ASSIS, 2014, p.15). 

   Montessori afirma que: 

(...) as impressões não só penetram na sua mente, mas formam-
na. Encarnam nela. A criança cria a própria “carne mental”, usando 
as coisas que estão no ambiente. Chamamos ao seu tipo de 
mente, “mente absorvente”. É difícil para nós conceber as 
faculdades da mente infantil, mas sem dúvida se trata de uma 
forma de mente privilegiada (MONTESSORI, 1972, p. 27). 

   O primeiro Plano de Desenvolvimento é subdividido em duas etapas: de 

zero a três anos e de três a seis anos. Na primeira etapa, a criança explora e 

descobre o ambiente ao redor, na chamada mente absorvente inconsciente. 

Na segunda etapa, a criança refina as habilidades adquiridas na fase 

anterior, na etapa da mente absorvente consciente. A criança, nesse período, 
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ainda precisa do concreto para compreender as experiências vividas e dar 

continuidade ao processo de aprendizagem. 

 

 

Figura 5. Períodos sensíveis. 

Fonte: https://larmontessori.com/2013/05/20/periodos-sensiveis-i-visao-geral/ 

   O segundo Plano de Desenvolvimento ocorre dos seis aos doze anos. 

Nessa etapa, a capacidade de abstração da criança é maior. Portanto, não é 

necessária a realização concreta de experiência para aprender. As 

habilidades básicas da criança são desenvolvidas para que ela se envolva de 

maneira mais ativa com o grupo no qual está inserida. O plano é subdividido 

em seis a nove anos, o que é caracterizado pela exploração de sua própria 

mente, interessando-se além do ambiente preparado pelo professor; e nove a 

doze anos, quando tudo desperta seu interesse e os pensamentos vão além 

do que está ao alcance imediato, aprendendo de maneira mais consciente e 

racional. Montessori utiliza a frase “Ajude-me a pensar por mim mesmo” para 

caracterizar essa fase. 
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   O terceiro Plano de Desenvolvimento é composto pelas idades de doze a 

dezoito anos. É o período no qual as preocupações éticas e sociais começam 

a surgir. A frase utilizada por Montessori para defini-lo é “Ajude-me a pensar 

contigo”. A primeira subetapa é caracterizada pelo tempo da puberdade, de 

doze a quinze anos, no qual a vulnerabilidade emocional é observada, e é 

hora de questionamentos mais profundos sobre identidade e relação com o 

mundo social. Na segunda subetapa, de quinze a dezoito anos, o 

adolescente define interesses profissionais e é capaz de estudar com maior 

profundidade. 

   O último e quarto Plano de Desenvolvimento engloba as idades de dezoito 

aos vinte e quatro anos. Nesse período, o jovem compreende melhor valores 

como ética, empatia e uma visão mais responsável para utilizar o 

conhecimento como construção pessoal. A frase que caracteriza essa etapa 

é “Ajude-me a pensar em ti”. 

   Para o desenvolvimento de um novo objeto de aprendizagem, é necessário 

compreender os Planos de Desenvolvimento e as atividades que são 

realizadas em cada etapa, de forma que o produto seja condizente com as 

competências trabalhadas na faixa etária escolhida. 

Agrupadas 

   A partir dos conceitos de Planos de Desenvolvimento, foram criadas 

estruturas organizacionais para dividir as turmas montessorianas, 

denominadas Agrupadas. Em uma mesma turma, são reunidas crianças com 

até três anos de diferença.  

“Montessori, ao estruturar essas turmas de trabalho, afirmou que o 
ser humano é conduzido não apenas por seus princípios, mas 
também por características próprias e específicas de sua idade. 
Dessa forma, apesar dos alunos estarem reunidos em diferentes 
idades, a maneira como aprendem é igual em cada plano de 
desenvolvimento.” (ASSIS, 2014, p.25) 
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   A formação das turmas com idades diversas permite que os alunos mais 

jovens observem os mais velhos e sejam motivados a atingir os objetivos 

demonstrados, e esses ensinam os mais jovens, o que permite que ambos 

aprendam juntos. Quando os mais velhos passam para o próximo 

agrupamento, deixam um legado para os que permanecem no agrupamento 

anterior, para que ensinem os mais jovens que acabaram de chegar à turma.  

   Geralmente, os métodos não consideram que alunos com a mesma faixa 

etária tenham ritmos diferentes para aprender, o que faz com que muitos se 

sintam excluídos e inferiorizados. Quando os alunos de faixas etárias 

diversas se juntam para aprender, um senso de colaboração e 

interdependência é formado, preparando a criança para a vida social. 

 

Materiais de Desenvolvimento 

 

   Os Materiais de Desenvolvimento foram criados por Maria Montessori para 

servir à criança a partir de sua livre utilização – diferentemente dos chamados 

materiais didáticos, que servem como auxílio ao trabalho do professor. 

   A principal característica dos Materiais de Desenvolvimento é a Total 

Acessibilidade, ou seja, precisam estar sempre disponíveis para a 

manipulação dos alunos, não apenas sendo utilizados pelo professor para 

demonstrações. 

   Outra característica importante dos Materiais de Desenvolvimento é o 

chamado Controle do Erro. Ao utilizar o material, o aluno deve perceber 

quando está realizando a tarefa de maneira incorreta sem a ajuda do 

professor, e dessa maneira, se autocorrigir. Dessa forma, a independência é 

trabalhada e o professor pode observar outros alunos e fazer suas 

interferências sem precisar ficar constantemente ao lado de um deles 

supervisionando suas ações. 

   O Isolamento da Dificuldade presente nos Materiais de Desenvolvimento 

faz com que apenas uma competência seja trabalhada por vez, atrás de só 
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um objetivo claro. Com isso, o aluno é ensinado de acordo com seu ritmo, em 

um tempo justo e com tranquilidade, em vez de tentar aprender uma 

quantidade grande de coisas ao mesmo tempo, o que muitas vezes traz 

confusão e é feito de maneira ineficiente. 

   O conceito do Ponto de Interesse também é uma característica presente 

nos Materiais de Desenvolvimento – é o que desperta a vontade da criança 

de utilizar o objeto. É necessário que haja um desafio, uma surpresa; traços 

que tornem o objeto interessante o suficiente para convidar as crianças a 

fazerem uso do mesmo. 

   O conceito de Material de Desenvolvimento é essencial para a realização 

do projeto, pois é a partir de suas propostas que grande parte dos requisitos 

serão estruturados, de maneira que o produto final possua as caracterísitcas 

necessárias para garantir à criança uma experiência concreta e que seja 

adequado a um ambiente montessoriano. 

Ambiente Preparado 

   No Ambiente Preparado, tudo é organizado, oferecido e preparado para a 

ação infantil. Tudo precisa estar ao alcance físico da criança, adaptado a elas 

em tamanho e utilidade, para que haja independência da interferência do 

adulto.  

(...) esqueçamos o papel de carcereiros e tratemos, ao invés disto, 
de preparar-lhes um ambiente onde possamos, ao máximo 
possível, não cansá-las com nossa vigilância e nossos 
ensinamentos. É preciso que nos convençamos que quanto mais o 
ambiente corresponde às necessidades da criança, tanto mais 
poderá ser limitada a atividade do professor (MONTESSORI, 1972, 
p. 44) 

   Esse ambiente deve conter materiais necessários para desenvolvimentos 

da Vida Prática, Matemática, Linguagem, Educação Sensorial e 

Conhecimento de Mundo, além de outros aprendizados necessários à faixa 



  
 

 
 28 

 

etária; sendo os materiais agrupados de acordo com seu conteúdo nas áreas 

que são divididas em seu devido espaço dentro do ambiente. 

   As crianças devem possuir liberdade para escolher e utilizar os materiais. 

Dessa maneira, elas podem aperfeiçoar suas habilidades motoras e 

intelectuais independentes do adulto. Os materiais presentes na sala de aula 

incluem os que podem quebrar, como vidro e porcelana, de forma que os 

equívocos das crianças se tornem aparentes para as mesmas, para que elas 

possam refinar seus movimentos a fim de evitar a repetição dos erros 

cometidos. 

“Montessori explica que esse fato ocorre por dois motivos. Um pelo 
sentido de ordem intrínseco no desenvolvimento infantil, alimentado 
pela ordem e beleza  do ambiente da sala de aula. Dessa forma, 
qualquer acontecimento que contraste com esse padrão é 
facilmente percebido pela criança. O outro ocorre pelo sentimento 
de perda inevitável quando algo é quebrado ou estragado, já que 
só há um exemplar de cada material para não se perder o sentido 
do cuidado.” (ASSIS, 2014, p.23) 

   O professor também faz parte do Ambiente Preparado. É ele quem 

orquestra a harmonia do ambiente. Não basta a criança escolher qualquer 

material, pois a atividade precisa ser harmoniosa através dos materiais 

precisamente escolhidos. 

   Pode-se concluir que um Ambiente Preparado com os materiais 

necessários para o desenvolvimento de diversas competências é importante 

para o processo de aprendizagem das crianças. O ambiente precisa de 

diversidade de materiais, pois a criança está desenvolvendo conexões 

cerebrais importantes. Ela precisa de muitas referências sensoriais de coisas 

naturais, para que possa entender os elementos e desenvolver sua 

capacidade de abstração. 

   Portanto, é necessário entender como é composto o ambiente 

montessoriano, pois se o produto não se adequar aos pressupostos, pode 

causar desequilíbrio na sala. Todo material precisa proporcionar um desafio, 

porém a criança precisa ser capaz de concluí-lo. 
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1.3. CONCEITOS DO PROJETO 

 

Organização 

 
   No Método Montessori, a organização é valorizada e tem sua importância 

na concentração e no processo de aprendizado da criança. O método se 

preocupa em estimular a organização externa, para que assim, a criança 

adquira sua própria ordem interna, encontrando seu equilíbrio. 

“Para nós, as crianças revelaram que disciplina é resultado 
somente de um desenvolvimento completo, do funcionamento 
mental auxiliado pela atividade manual.” (MONTESSORI, 1947, 
p.19) 

Coordenação  
 

  A coordenação motora é a capacidade que temos de usar e controlar 

nossos músculos para realizar nossas atividades. No Método Montessori, a 

coordenação motora fina, ou seja, a coordenação que trabalha com os 

pequenos músculos em movimentos delicados, é trabalhada desde cedo com 

atividades de Vida Prática, o que torna a atividade de segurar lápis e pincéis 

mais fácil para as crianças na hora de escrever, desenhar e pintar – e mais 

importante, faz com que elas se sintam seguras no mundo, para agir com 

independência, o que está estritamente relacionado à sua autoestima, ao 

perceberem que podem realizar atividades do dia-a-dia sem depender do 

adulto. A coordenação trabalha com a possibilidade de movimento e com a 

experimentação do corpo conforme a criança age no ambiente e com os 

materiais. 
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Cognição 

 

  Cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá 

através da percepção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, 

imaginação, pensamento e linguagem. A partir das experiências adquiridas 

com as atividades realizadas pelas crianças, a aprendizagem vai sendo 

consolidada de acordo com o ritmo de cada uma. É importante a presença de 

experiências sensoriais concretas para que a compreensão das atividades 

por parte das crianças tenha sentido e os objetivos sejam alcançados. 

 

Interação 

 

  Apesar do Método Montessori valorizar a individualidade de cada criança, 

também é importante o ensino da cooperação entre elas, para que aprendam 

a viver em sociedade, ajudando umas as outras. Além disso, a interação 

pode se dar em outros aspectos, como a interação entre a criança e o 

ambiente a sua volta, seja com o espaço externo, o espaço interno ou com os 

objetos dispostos ao seu redor. Montessori afirma que: 

(...) a estética dos materiais e do ambiente também são um grande 
estímulo para que a criança seja ativa e redobre seus esforços. 
Portanto, todos os objetos devem ser atraentes. (...) De todos 
esses objetos deve libertar-se uma voz que diga à criança: “vem, 
toca em mim, usa-me!” (MONTESSORI, 1965, p. 46) 

 

Concentração 

 

  A concentração está relacionada à possibilidade de movimento e à 

presença de atividades adequadas que promovam o desenvolvimento 

psíquico.  
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“Enganamo-nos pensando que a criança „cheia de brinquedos‟, 
sempre cercada de ajuda, „deveria ser a mais evoluída‟. Muito pelo 
contrário, a multidão desordenada de objetos agrava seu estado de 
espírito semeando nele, novamente, o caos, oprimindo-a e 
desencorajando. / Os meios destinados a auxiliar a criança a pôr 
em ordem seu espírito e facilitar-lhe a compreensão das inúmeras 
coisas que a envolvem deverão ser limitados ao mínimo necessário 
para poupar suas forças e fazê-la avançar com segurança pelo 
árduo caminho do desenvolvimento”. (MONTESSORI, 1965, p.107) 

   As crianças realizam todas as suas atividades com o corpo e as mãos. Elas 

sentem, manuseiam, carregam, transportam e exploram – são meios pelos 

quais as crianças expressam seus pensamentos. Montessori diz que as mãos 

são “os instrumentos da inteligência humana” (1965, p. 107). 

 

Liberdade 

 

  A Liberdade é um dos principais conceitos abordados pelo Método 

Montessori. A partir dela, a criança tem a oportunidade de fazer as próprias 

escolhas, estimulando sua autonomia e, desta maneira, a autoeducação, 

dependendo gradativamente menos do adulto. 

“Montessori destaca ainda que mesmo com a atividade limitada do 
professor, não se pode esquecer de um princípio importante: dar 
liberdade à criança não significa que se deva abandoná-la à própria 
sorte, muito menos, negligenciá-la. A ajuda oferecida à criança não 
deve ser uma indiferença passiva diante de suas vontades ou 
dificuldades, pelo contrário, deve-se observar seu desenvolvimento 
para agir com prudência e afeto.” (ASSIS, 2014, p.21) 

   É importante que a criança possa explorar o ambiente ao seu redor e 

escolher os materiais que serão utilizados (Materiais de Desenvolvimento), 

adquirindo dessa forma controle e independência. “Nós chamamos de 

disciplinado um indivíduo que é senhor de si, que pode, consequentemente, 

dispor de si mesmo ou seguir uma regra de vida” (MONTESSORI, 1969, p. 

57) 
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1.4. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

   No início do século XX, Maria Montessori já expunha para o mundo seu 

trabalho com crianças, trazendo uma nova forma de encarar o ensino, ao 

defender que o centro de aprendizagem é a própria criança e o adulto deve 

estar ao seu lado apenas como mediador. No entanto, mesmo um século 

depois, os ensinamentos de Maria Montessori não são tão conhecidos como 

poderiam ser. Apesar de haverem diversas escolas Montessori pelo mundo e 

pelo Brasil, a maioria das pessoas, ainda mais fora do meio pedagógico, não 

sabem da existência do método como alternativa eficaz para a educação. 

 

  O objetivo do trabalho é adquirir mais conhecimento sobre o Método 

Montessori e desenvolver um projeto de produto baseado no mesmo, a fim 

de produzir material acadêmico intelectual e físico sobre o tema. Dessa 

forma, além de trazer para fora do papel um material montessori em forma de 

conjunto de mobiliário, o método terá mais uma oportunidade de ser difundido 

e trabalhado a partir do ponto de vista do design. 
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2. O COLÉGIO ÁGORA 

 

    O local escolhido para a realização do projeto foi o Colégio Ágora, em 

Niterói. O colégio existe há 35 anos e vem formando jovens a partir do 

método montessoriano de maneira atenciosa. 

   As turmas são divididas em agrupamentos, de acordo com a idade e o 

ritmo de cada aluno. Na educação infantil estão crianças de 0 a 6 anos. A 

primeira turma contempla as idades de 0 a 2 anos - Nido, que significa 

“ninho” em italiano. A segunda turma é a Agrupada I, com crianças de 2 e 3 

anos; a terceira é Agrupada II, de 3 a 6 anos. No ensino fundamental I há a 

Agrupada III, dividida do 1º ao 3º ano e Agrupada IV, 4º e 5º ano. Por fim, há 

o ensino fundamental II, com as Agrupadas V e VI, do 6º ao 9º ano. 

   A turma escolhida para a realização do projeto foi a Agrupada II, de 3 a 6 

anos, por ser constituída pela faixa etária julgada mais apropriada de acordo 

com os planos de desenvolvimento e os períodos sensíveis. 

  As Classes Montessori são cientificamente preparadas por áreas de 

estudos, atendendo a etapa de desenvolvimento do aluno, com todo o 

conteúdo do agrupamento disponível e organizado. Os móveis possuem 

tamanhos apropriados à estatura das crianças, permitindo fácil acesso aos 

materiais de trabalho. 
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Figura 6. Sala de aula do Colégio Ágora.. 

Fonte: www.colegioagoraniteroi.com.br 

 

   O professor possui o papel apenas de mediador. O foco é a criança, e o 

educador está ali para fazer observações e orientações. Em momentos 

oportunos, ele intervém com uma nova atividade ou desafio. O professor 

adequa a sua intervenção ao ritmo que o aluno apresenta. Quando trabalha 

sozinho, age de acordo com o seu ritmo, sabendo que precisa concluir a 

atividade e preservar os materiais e o ambiente. Dessa forma, o aluno 

montessori desenvolve a capacidade de autogestão e senso de 

responsabilidade, a partir da conquista de sua liberdade de movimentos e de 

escolha.  
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Figura 7. Professora dando auxílio ao aluno. 

Fonte: www.colegioagoraniteroi.com.br 
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3. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

   No Método Montessori, o movimento das mãos e do corpo são pontos 

indispensáveis durante as aulas, e a interação da criança com os objetos é 

constante. 

   As crianças possuem a opção de sentar-se ao chão ou em cadeiras com 

altura adequada à faixa etária (no caso, 3 a 6 anos). 

 

 
Figura 8. Mesa, cadeira e estante na sala de aula. 

Fonte: a autora. 

 

  É importante mencionar que o método incentiva a livre circulação e a 

movimentação das crianças. No entanto, é difícil que uma criança mova um 

conjunto de mesa e cadeira por distâncias consideráveis, como até o pátio, 

pois mesas e cadeiras comuns geralmente não possuem a estrutura 

adaptada para o transporte. Nesse contexto, nota-se a limitação dos 

conjuntos mobiliários existentes e um questionamento é levantado: seria 

possível criar um conjunto mobiliário transportável que trabalhe com 

liberdade na escolha da localização da realização das tarefas? 
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Figura 9. Mesa e cadeiras na sala de aula. 

Fonte: a autora. 

 

   A partir das observações feitas, percebe-se a relevância do 

desenvolvimento de um produto composto de mesa e assento que integre as 

atividades e conceitos aprendidos durante as aulas, agregando valor a um 

objeto que normalmente apenas serviria de apoio, e transformando o mesmo 

em um objeto de aprendizagem. 
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4. ANÁLISE DA TAREFA 

 

  O objetivo do projeto é a criação de um conjunto mobiliário inspirado no 

método montessori que una a objetividade da função de mesa e assento com 

a aplicação de conceitos aprendidos durante as aulas. Portanto, é importante 

analisar as tarefas realizadas em sala de aula para que perceba-se qual 

conceito seria melhor aplicado no desenvolvimento do projeto. 

   Tudo começa com a organização. Os alunos mantém todo o seu próprio 

material organizado e disposto no local devido. Desde o momento em que 

entram na sala de aula até o momento que saem, as mochilas, por exemplo, 

ficam enfileiradas junto à parede. 

 

 

Figura 10. Mochilas dos alunos enfileiradas e organizadas. 

Fonte: a autora. 

 

   A sala de aula é dividida de acordo com as diversas áreas de 

conhecimento: Matemática, Linguagem, Conhecimento de Mundo e Vida 

Prática. 
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Figura 11. Materiais divididos por área de conhecimento. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 12. Aluno fazendo atividades. 

Fonte: www.colegioagoraniteroi.com.br 
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   As atividades, quando são realizadas no chão, ficam sempre em cima de 

tapetes que são postos pelos alunos.  

 

Figura 13. Aluno enrolando o tapete. 

Fonte: www.colegioagoraniteroi.com.br 

 

 

Figura 14. Alunos realizando atividades em cima do tapete. 

Fonte: www.colegioagoraniteroi.com.br 
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Figura 15. Material disposto em cima de um tapete. 

Fonte: a autora. 

 

  As atividades são diversas e há materiais desenvolvidos especificamente 

para cada uma delas. Por exemplo, na Área de Matemática existem peças de 

madeira para trabalhar com os conceitos matemáticos e o raciocínio lógico. 

Os materiais são dispostos em prateleiras com alturas adequadas ao alcance 

das crianças e as próprias escolhem com o que irão trabalhar no momento.  

 

 

Figura 16. Material de Matemática. 

Fonte: a autora. 
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Figura 17. Material em cima de mesa e almofadas para os alunos sentarem no chão. 

Fonte: a autora. 

 

   Na Área de Vida Prática, são trabalhadas ações do dia a dia, desde abrir 

fechos, amarrar cadarços, aprender a manipular talheres, rosquear e 

desrosquear tubos de PVC, servir água com jarras e atos que, além de 

ensinar a criança a lidar com atividades domésticas para o incentivo a sua 

independência e responsabilidade, auxiliam no desenvolvimento da 

concentração e coordenação motora fina, que será útil também na 

alfabetização, na pega fina para lápis e na realização de exercícios de 

escrita. 
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Figura 18. Materiais de Vida Prática. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 19. Materiais de Vida Prática. 

Fonte: a autora. 
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5. ANÁLISE DE SIMILARES 

 

 

Similar Informações 

 

 

Figura 20. Mesa infantil Flisat. 

 Fonte: 
http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/50298418/ 

 

Mesa infantil Flisat 

Marca: IKEA 

Material: Pinheiro 
sólido, Contraplacado 

de vidoeiro 
Preço: $49,99 

Dimensões: 83 x 58 x 
48cm 

Características 
relevantes: 

Material (madeira), 
bordas arredondas, 
uso coletivo, espaço 
para armazenamento 

de materiais. 

 

 

 

 

Figura 21. Conjunto infantil Monster. 

Fonte: http://www.hidronox.com.br/produto/conjunto-
infantil-2-pecas-montaveis-monster-verde-e-lilas-

tramontina-copia/130827 

 
Conjunto infantil 2 

peças Monster 

Marca: Tramontina 

Material: Polipropileno 

Preço: R$174,00 

Dimensões:60,8 x 13 
x 43cm 

Características 
relevantes: 

Desmontável, bordas 
arredondadas. 
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Figura 22. Mesinha Legalzinha. 

Fonte: http://www.arquitetandokids.com/moveis-
montessori 

 
Mesinha Legalzinha 

Marca: ArqKids 

Material: Compensado 
de 15mm 

Dimensões: 56 x 80 x 
50cm 

Características 
relevantes: 

Material (madeira), 
desmontável. 

 

 

 

 

Figura 23. Cadeira Ella Adams. 

Fonte: http://www.dpluspdesignbuild.com/shop/ella-
adams-montessori-cube-chair 

 
Ella Adams 

Montessori Cube 
Chair 

Marca: Design Build. 

Material:Nogueira, 
bordo, cerejeira 

Preço: $115,00 

Dimensões: 11 x 10 x 
11.5 pol. 

Características 
relevantes: 

Material (madeira), 
mobiliário Montessori. 
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Figura 24. Mesa Edutray. 

Fonte: http://www.childrensfactory.com/shop/edutray/ 

CHILDREN’S 

FACTORY 1188 

EDUTRAY 

Marca: Children‟s 
Factory 

Material: Polietileno 

Preço: $76.75 

Dimensões: 26 x 21.1 
x 16.4 pol 

Características 
relevantes: 

Bordas arredondadas, 
dobrável, fácil 

armazenamento. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Mesa P‟kolino. 

Fonte: http://www.pkolino.com/us/tables/little-modern-
table-and-chairs-white.html 

MODERN TODDLER 

TABLE AND CHAIR 

Marca: P'kolino 

Material: MDF, 
madeira de choupo 

Preço: $199.99 

Dimensões: Mesa - 73 
x 53 x 50.8 cm 

Cadeira - 32 x 27.3 x 
41.5 cm 

Características 
relevantes: 

Bordas arredondadas, 
tampo para 

armazenamento de 
materiais, material 

(madeira). 
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Figura 26. Mesa Kidkraft. 

Fonte: https://www.kidkraft.com/2-in-1-
activity-table-with-board-17576.html 

KIDKRAFT 2-IN-1 ACTIVITY 

TABLE 

Marca: KidKraft 

Material: MDF 

Preço: $109.99 

Dimensões: 25 x 23 x 16 pol. 

Características relevantes: 

Bordas arredondadas, 
material (madeira), tampo 
para armazenamento de 

materiais. 

 

 

 

 

Figura 27. Set mesa e cadeira Star. 

Fonte: https://www.kidkraft.com/star-table-
and-chair-set-with-primary-toy-bins-

26912.html 

STAR TABLE & CHAIR SET 

WITH PRIMARY BINS 

Marca: KidKraft 

Material: MDF 

Preço: $124.99 

Dimensões: Mesa - 30,25 x 
22,25 x 19.5 pol. 

Cadeira - 11,56 x 11,5 x 
21,94 pol. 

Características relevantes: 

Bordas arredondadas, 
espaço para armazenamento 

de materiais, uso coletivo. 
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Figura 28. Everblock. 

Fonte: http://www.everblocksystems.com/ 

EVERBLOCK COMBO 

PACK #2 - 29 MIXED 

BLOCKS 

Marca: Everblock 

Material: Polipropileno 

Preço: $163.55 

Dimensões: Bloco grande - 
30,48 x 15,24 x 15,24 cm 

Bloco médio - 15,24 x  15,24 
x 15,24 cm 

Bloco pequeno - 7,62cm x 
15,24cm x 15,24cm 

Características relevantes: 

Grande quantidade de 
montagens possíveis, lúdico, 

modular. 
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6. REQUISITOS E RESTRIÇÕES 

 

       Requisitos 

 Leve o suficiente para ser carregado por crianças a partir de 3 anos, 

porém pesado o suficiente para trabalhar com o tônus muscular das 

crianças; 

 Segurança: bordas suavizadas e peças grandes o suficiente para não 

serem ingeridas;  

 Objetivo claro e único: isolamento da dificuldade; 

 Controle do erro (impedimento da finalização da atividade se ela não 

estiver correta); 

 Possui um Ponto de Interesse; 

 Mecanicamente resistente o suficiente para aguentar até o peso de 

uma criança de 6 anos - em média 20kg (DREYFUSS, 2001) 

 

Restrições 

 Espaço/dimensões do ambiente; 

 Intempéries. 
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7. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Alternativa 1 

 

Figura 29. Alternativa de montagem de módulos. 

Fonte: a autora. 

 

   Na primeira alternativa, foi pensado um sistema modular composto por 

apenas uma peça, que ao ser replicada, poderia ser empilhada para criar 

estruturas maiores. O módulo básico seria o banco e o módulo empilhado 

seria a mesinha. Um sistema macho-fêmea com pinos e furos – na superfície, 

em relevo – seria utilizado para conectar uma peça a outra. De um lado 

seriam pinos quadrados e de outro lado, pinos redondos, para trabalhar com 

a cognição, ao diferenciar formas geométricas. 

 

Alternativa 2 

 

Figura 30. Módulo 1: tampo. 

Fonte: a autora. 
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Figura 31. Módulo 2: pinos quadrados. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 32. Módulo 3: pinos redondos. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 33. Conjunto montado com os três módulos. 

Fonte: a autora. 
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  A alternativa 2 possui sistema semelhante ao da 1, porém é dividida em três 

peças diferentes: a da esquerda, com pinos redondos; a da direita, com pinos 

quadrados, todos em relevo; e a de cima, que seria o tampo. 

 
Alternativa 3 

 

Figura 34. Módulo 1: tampo. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 35. Aplicação dos tubos. 

Fonte: a autora. 
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Figura 36. Módulos empilhados. 

Fonte: a autora. 

 

  A alternativa 3 é composta por uma peça principal com pinos em cima para 

empilhar e aos lados para conectar e expandir horizontalmente, além de 

tubosque seriam utilizados para conectar uma peça à outra através dos pinos 

em relevo. As peças também possuiriam furos passantes em sua estrutura 

para encaixar os tubos e, dessa forma, guardá-los. 

 
Alternativa 4 

 

Figura 37. Mesa. 

Fonte: a autora. 

 

   Após um estudo maior de similares, foi gerada a alternativa 4. Ela é 

composta por mesa e banco com tampos e pernas removíveis, que poderiam 

ser guardados. 
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Detalhamento da alternativa escolhida 
 

  A alternativa escolhida foi a 4. O conjunto é composto por uma mesa e um 

banquinho, ambos com pernas removíveis para serem guardadas e, desta 

forma, tornando o objeto portátil e trazendo a possibilidade de 

experimentação por meio da montagem. Para trabalhar com os conceitos de 

Vida Prática, as pernas seriam acopladas por meio de roscas de PVC. 

  A primeira alternativa escolhida, na verdade, foi a 3. Porém, não seria viável 

para um material montessori ter mais de um objetivo, fugindo do conceito de 

Isolamento de Dificuldade. Além disso, não seria apropriado para o Plano de 

Desenvolvimento de 3-6 anos. A complexidade seria muito grande e o 

material não seguiria os princípios montessorianos. 

   Durante todo o processo, foi utilizado o conceito de design participativo: 

“Projetar com o usuário, em vez de apenas projetar para o usuário” (Kuhn e 

Winograd, 1996). 

   A alternativa seria utilizada tanto dentro da sala de aula quanto fora. As 

alças seriam adicionadas para o conjunto poder ser transportado em forma 

de maleta, para ser utilizado no pátio. Materiais poderiam ser armazenados 

dentro do tampo para a realização de atividades. A montagem é feita ao tirar 

as pernas de dentro do tampo, virá-lo, rosquear as pernas e desvirá-lo. 

   O Ponto de Interesse da alternativa escolhida é o desafio de carregar algo 

pesado, da grande quantidade de movimentos, de virar para poder rosquear 

as pernas - a dificuldade está presente na atividade a ser realizada. O 

interesse também é despertado pois o conjunto parece ser algo, mas vira 

outra coisa conforme a montagem é feita. As crianças apreciam o movimento, 

e o mesmo está presente no ato do transporte e da montagem. 
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Figura 38. Rendering virtual da mesa, feito no SolidWorks. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 39. Mesa com pernas guardadas. 

Fonte: a autora. 
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Figura 40. Conjunto de mesa e banco.  

Fonte: a autora. 
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8.  PROJETAÇÃO ERGONÔMICA 

8.1. REQUISITOS E NECESSIDADES DO PROJETO 

 

- Ambiente: sala de aula e pátio do Colégio Ágora 

- Estrutura: a mesa e o banco estarão posicionados sobre o chão 

- Restrições: espaço da sala de aula (aproximadamente 5m²) 

 
8.2. REQUISITOS DA TAREFA: TOMADA DE INFORMAÇÃO E 

ACIONAMENTO 

 

• Abrir o tampo da mesa e do banco 

• Montar e desmontar a mesa e o banco 

• Sentar-se 

• Utilizar a superfície de apoio  

 

8.3. DIMENSÕES RELEVANTES 

 

Tabela 1. Dimensões relevantes. 

 

Requisitos da Tarefa 

 

 

Dimensões relevantes 

Abrir o tampo da mesa e do banco Ângulos de conforto dos braços 

Rosquear e desrosquear as pernas 
da mesa e do banco 

Diâmetro da empunhadura 

Sentar-se Distância do solo até a superfície do 
joelho (perna em 90º) 

Utilizar a superfície de apoio Altura mais alta da coxa a partir do 
solo 
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8.4. POPULAÇÃO USUÁRIA 

 

Tabela 2. População usuária. 

 

Projeto 

 

 

População usuária 

Conjunto Mobiliário 
Montessori 

Crianças brasileiras do sexo feminino e masculino 
da faixa etária de 3 a 6 anos 

 

8.5. LEVANTAMENTO ANTROPOMÉTRICO 

 

  A projetação acomoda a crianças de ambos os sexos com a idade mínima 

de 3 anos e máxima de 6 anos, utilizando o percentil 50 masculino e feminino 

segundo Dreyfuss (2001). 

 
8.6. USUÁRIOS LIMITANTES 

 

Tabela 3. Usuários limitantes. 

 

Requisitos da Tarefa 

 

 

Usuários limitantes 

Abrir o tampo da mesa e do banco Criança de 3 anos (percentil 50 
masc. e fem.) 

Rosquear e desrosquear as pernas da 
mesa e do banco 

Criança de 3 anos (percentil 50 
masc. e fem.) 

Sentar-se Criança de 6 anos (percentil 50 
masc. e fem.) 

Utilizar a superfície de apoio Criança de 6 anos (percentil 50 
masc. e fem.) 
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8.7. PARÂMETROS DO PROJETO ANTROPOMÉTRICO 

 

Ângulos de conforto dos braços 

Vista superior 

 

Figura 41. Criança de três anos.  

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 42. Criança de seis anos.  

Fonte: a autora. 
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Figura 43. Compatibilização. 

Fonte: a autora. 

 
Vista lateral dos ângulos de conforto dos braços 

 

Figura 44. Criança de três anos. 

Fonte: a autora. 
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Figura 45. Criança de seis anos. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 46. Compatibilização. 

Fonte: a autora. 
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Criança sentada - distância entre o joelho e o chão (90º) 

 

Figura 47. Criança de três anos. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 48. Criança de seis anos. 

Fonte: a autora. 
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Figura 49. Compatibilização. 

Fonte: a autora. 

 

Informação dos valores das cotas 

Superior 

 

Figura 50. Criança de três anos. 

Fonte: a autora. 
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Figura 51. Criança de seis anos. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 52. Compatibilização. 

Fonte: a autora. 
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Lateral em pé 

 

Figura 53. Criança de três anos. 

 Fonte: a autora. 

 

 

Figura 54 Criança de 6 anos. 

Fonte: a autora. 
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Figura 55. Compatibilização. 

Fonte: a autora. 

 

Lateral sentado 

 

Figura 56. Criança de três anos. 

Fonte: a autora. 
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Figura 57. Criança de 6 anos. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 58. Compatibilização. 

Fonte: a autora. 
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Medida de mão e Empunhadura 
 

 

Figura 59. Medida da mão e empunhadura de uma criança de três anos. 

 

Fonte: DREYFUSS, 2001. 
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9.  VALIDAÇÃO ERGONÔMICA 

9.1. MODELOS DE TESTE 

9.1.1. MODELO 1 

 

   Para a realização de testes, foi fabricado um modelo em escala 1:1 feito de 

papel paraná e tubos de PVC rosqueados à mão com tarraxa de 1 pol. 

   Os pontos analisados a partir da fabricação do modelo foram: 

 A visualização das dimensões do tampo e das pernas; 

 O posicionamento dos elementos; 

 O mecanismo de rosquear; 

 O sistema de dobradiças e alças; 

 O espaço de dentro do tampo; 

 O equilíbrio visual entre os elementos; 

 A adequação do modelo ao método montessori, de acordo com a 

coordenadora pedagógica do Colégio Ágora. 

 

Figura 60. Mesa fechada. 

Fonte: a autora. 
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Figura 61. Mesa aberta. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 62. Mesa em posição invertida. 

Fonte: a autora. 
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Figura 63. Processo de montagem da mesa. 

Fonte: a autora. 

 

Figura 64. Banquinho fechado. 

Fonte: a autora. 
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Figura 65. Formato de maleta. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 66. Montagem das pernas do banquinho. 

Fonte: a autora. 
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Figura 67. Mesa e banquinho montados. 

Fonte: a autora. 

 

Altura da mesa: 60cm. 

Altura do banquinho: 35 cm. 

   A partir da análise do modelo, foram feitas as seguintes observações e 

sugestões: 

 A altura do banco e da mesa estão adequados, porém seria melhor 

fixar as luvas de base para os tubos de PVC mais separadamente 

umas das outras, aproximando-se mais da borda, para que as crianças 

tenham um pouco mais de espaço para as pernas embaixo do tampo 

da mesa; 

 O espaço disponível dentro do tampo é o suficiente para guardar as 

pernas e materiais a serem utilizados; 
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 Um pedaço de feltro seria interessante para ser armazenado dentro do 

tampo, porque as crianças costumam apoiar os objetos no chão em 

cima de panos/tapetes para que o material seja preservado; 

 Uma outra sugestão seria a de adicionar uma alça extra do outro lado 

do tampo, para que, dependendo do peso do mesmo, duas crianças 

possam transportá-lo juntas. 

 

9.1.2. MODELO 2 

 

   A confecção do segundo modelo de validação ergonômica e 

apresentação foi feita no laboratório de prototipagem do curso de 

Desenho Industrial, na sala 564 do bloco D da Escola de Engenharia. 

Foram utilizados compensado de 6mm, dobradiças de aço, parafusos 

com porca, fecho para maleta, cola de contato, luvas de PVC e tubos 

de PVC roscados. O compensado foi cortado com a serra tico-tico e 

colado com a cola de contato. Os tubos de PVC foram roscados com 

uma tarraxa de 1 polegada, cortados com serra e lixados. 

 

 

Figura 68. Cortando a madeira. 

Fonte: a autora. 
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Figura 69. Lixando o PVC. 

Fonte: a autora. 

 

Figura 70. Cortando o PVC. 

Fonte: a autora. 
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Figura 71. Modelos montados. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 72. Peças pintadas. 

Fonte: a autora. 
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Figura 73. Tampos abertos. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 74. Tampos virados. 

Fonte: a autora. 
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Figura 75. Modelos prontos. 

Fonte: a autora. 

 
  O teste foi realizado com três crianças, alunos da turma de Agrupado II no 

Colégio Ágora: uma de três anos, uma de quatro anos e uma de seis. As 

atividades realizadas foram a de segurar as maletas, abri-las, tirar as pernas, 

virar o tampo, rosquear as pernas, pôr a mesa e o banco em pé e sentar-se. 

Todas as atividades foram intuitivas e realizadas com pouca dificuldade, . 

pois seguindo o conceito de isolamento da dificuldade, havia apenas um 

objetivo: o de montar a mesa. As dimensões da mesa e do banquinho se 

mostraram adequadas. 
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Figura 76. Abrindo a mesa e pegando as pernas. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 77. Rosqueando as pernas. 

Fonte: a autora. 
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Figura 78. Rosqueando as pernas. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 79. Rosqueando as pernas. 

Fonte: a autora. 
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Figura 80. Criança sentada. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 81. Abrindo o tampo. 

Fonte: a autora. 
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Figura 82. Fechando o tampo. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 83. Teste com outra criança. 

Fonte: a autora. 
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   Foram feitas as seguintes observações: 

 As alças devem ser presas de outra forma. Um lado da alça da mesa 

arrebentou; 

 A rosca de uma das pernas do banco travou. Deve-se investigar para 

poder evitar a recorrência; 

 As luvas que conectam o tampo aos tubos de PVC devem ser fixadas 

de outra forma. A cola de contato não é o suficiente; 

 É necessário aprimorar ainda mais a estabilidade de ambos para 

garantir maior segurança; 

 Dentro do tampo, há o fim dos parafusos com as porcas. Seria 

interessante trabalhar em um revestimento para tapá-los; 

 Dobrar o tamanho da mesa seria melhor para duas crianças poderem 

usá-la simultaneamente; 

 Deixar tampo mais arredondado para maior segurança; 

 Adicionar tapete para montar sobre o chão. 

 

9.1.3. MODELO 3 

 

      O tampo, em sua última forma, não tinha as bordas arredondadas o 

suficiente. Como a espessura da madeira não era suficiente para fazer um 

bom acabamento arredondado (compensado de 6mm), foi pensada uma 

outra maneira de criá-lo.  
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Figura 84. Sketches do tampo. 

Fonte: a autora. 

 

   Para suavizar as bordas, seriam adicionadas duas chapas de madeira com 

cantos arredondados – em cima e embaixo. Dessa maneira, não importa se 

todos os cantos são arredondados, pois as crianças apenas entrariam em 

contato com as chapas exteriores. 

   Para o fecho e as dobradiças, foi pensada uma maneira diferente de 

integrar ambos. Para isso, foram pesquisadas referências de usos de corda 

com mobiliário de madeira. 
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Figura 85. Exemplo do uso de corda em caixa de madeira. 

Fonte: https://www.elo7.com.br/gaveta-newborn/dp/8CF985 

 

 

Figura 86. Uso de cordas como dobradiça. 

Fonte: https://blog.deedsdesign.com/2011/04/05/fir-and-redwood-treasure-

chest-lid-with-a-spectra-hinge/ 
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Figura 87. Caixote de madeira com detalhes em corda. 

Fonte: http://www.theprojectlady.com/2012/09/wood-storage-chest-make-

your-own.html 

 

   Para testar mais uma vez, foi feito um modelo em escala 1:1 com papel 

paraná e cadarço. Também foram reutilizadas as pernas em PVC do último 

modelo e adicionada uma estrutura em H para testar maior estabilidade. 

 

 

Figura 88. Modelo com tampo fechado. 

Fonte: a autora. 
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Figura 89. Modelo visto de trás. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 90. Modelo com tampo aberto. 

Fonte: a autora. 
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   A partir do modelo 3, foi possível perceber os seguintes pontos: 

 

 O formato do tampo é uma boa solução para as bordas arredondadas; 

 O uso de cordas é confuso e não parece resistente; 

 É necessário pensar em outra maneira de fazer alças; 

 A estrutura em “H” é confusa e difícil de encaixar. Seria melhor 

removê-la; 

 Talvez usar dobradiças normais seja uma melhor solução do que 

cordas; 

 É necessário pensar em outro tipo de fecho. 

 As pernas em PVC ainda parecem pouco resistentes, mas as roscas 

são necessárias para a atividade manual desejada. Talvez seja melhor 

que as pernas sejam de madeira e as roscas sejam peças à parte. 

 
9.1.4. MODELO 4 

 

   Para resolver a questão das roscas das pernas, foram pesquisadas roscas 

em madeira. Seriam ideais, pois manteriam o produto com apenas um 

material – a madeira –  e tornariam as pernas mais resistentes. 

 

 

Figura 91. Rosca em madeira. 

Fonte: https://diegodeassis.wordpress.com/2011/02/12/roscas-de-madeira/ 
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  No entanto, ao conversar com marceneiros e outros profissionais, foi 

descoberto que é extremamente difícil fazer artesanalmente as roscas 

diretamente na madeira. Não existem muitas pessoas na região que tenham 

as ferramentas para fazê-lo, e a precisão não é garantida. Com isso, foi 

necessário pensar em outra alternativa. 

   A próxima alternativa seria acoplar roscas de borracha ou plástico na ponta 

de cabos de madeira, assim como em vassouras. 

 

 

Figura 92.. Rosca em vassoura. 

Fonte: 

http://maderatti.com/index.php?id=produtoDetalhe&cod=1&cat=1&subcat=18

&prod=132 

 

   Após pesquisas e visitas a lojas especializadas em vassouras e utensílios 

para limpeza, foi descoberto que as peças utilizadas para rosquear cabos de 

vassoura são feitas em medidas específicas para as vassouras. Portanto, 

seria necessário ver outra maneira de acoplar peças rosqueáveis a cilindros 

de madeira da espessura pretendida. 

   Foi então feito um teste com impressão 3D. Além de poder personalizar a 

forma das roscas, poderia também escolher o tamanho e a cor. A partir de 

um modelo virtual em 3D de uma rosca macho e outra fêmea, foi impresso 

um par de peças no laboratório de prototipagem da UFF. 
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Figura 93. Rosca macho e fêmea. 

Fonte: a autora 

 

   Porém o teste não deu muito certo. A rosca ficou bastante emperrada, pois 

o nível da precisão da impressora não foi o suficiente para detalhes tão 

pequenos e complicados. 

   A próxima opção se mostrou a mais eficiente: acoplar conexões de PVC 

aos cilindros de madeira. As conexões de PVC existem em diversos 

tamanhos diferentes e já vêm com as roscas prontas de fábrica, o que não 

traz preocupações quanto à precisão. Podem ser também encontradas 

facilmente em lojas de materiais de construção, o que torna a construção do 

produto mais acessível. A combinação de flange e conexão permitiria a 

aplicação do conceito de Controle do Erro dos Materiais de Desenvolvimento, 

pois não seria possível rosquear as pernas além do limite estabelecido pelas 

peças. 
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Figura 94. Flange e conexão. 

Fonte: a autora. 

 

   Para os cilindros de madeira utilizados como as pernas, foi selecionado um 

cabo para enxada. A espessura de um cabo de enxada é 34mm, o que o 

torna adequado para a empunhadura de uma criança de 3 a 6 anos. Além 

disso, é feito de madeira maciça e pode ser cortado em pedaços do tamanho 

desejado para fazer as pernas. Os cabos para enxada são vendidos em lojas 

de materiais de construção e têm um preço acessível. Após ser lixado e bem 

tratado, pode ser utilizado para outros propósitos. 

 

 

Figura 95. Cabo para enxada. 

Fonte: https://www.royalmaquinas.com.br/cabo-para-enxada-1-50-mt-

caipira.html 
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   As alças mostraram-se um desafio. Para não atrapalhar a estética geral do 

produto, não arrebentar e ser prática, foi decidido fazer alças por meio de 

furos vazados na madeira. 

 

 

Figura 96. Exemplo de alça vazada. 

Fonte: https://www.walmart.com.br/caixote-miniatura-riscado-pequeno-

mdf/2215582/pr 

 

   Para o fecho, foi pensado algo simples, como um puxador e uma corda 

para prendê-lo e manter o tampo fechado. Foi utilizado o modelo anterior 

para adicionar um puxador simples branco e o cadarço e testar. 

 

 

Figura 97. Teste de fecho. 

Fonte: a autora. 
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   Dessa forma, foi repensada a forma do tampo. 

 

 

Figura 98. Sketch do novo tampo. 

Fonte: a autora. 

 

   Para tornar o tampo mais compacto, uma boa opção seria fazer um fundo 

falso e adicionar as roscas abaixo do mesmo. 

 

 

Figura 99. Sketch do sistema de fundo falso. 

Fonte: a autora. 
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   Foi feito mais um modelo para teste com o usuário. Dessa vez, sem pintura: 

a madeira seria mantida crua, para que as crianças entrem em contato com o 

material como ele realmente é, havendo dessa forma uma experiência 

sensorial concreta. 

 

 

Figura 100. Modelo 4 pronto. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 101. Espaço interno. 

Fonte: a autora. 
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Figura 102. Tampo e pernas. 

Fonte: a autora. 

 

    Foi feito mais um teste com um grupo de crianças do Colégio Ágora, de 3 a 

6 anos. Apareceram também mais algumas crianças mais velhas para 

participar da atividade. 

 

 

Figura 103. Duas crianças carregam a mesa. 

Fonte: a autora. 
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Figura 104. Após apoiar a mesa no chão, as crianças abrem o fecho. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 105. As crianças pegam o tapete e as pernas dentro do tampo. 

Fonte: a autora. 
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Figura 106. Tapete sendo estendido no chão. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 107. O tampo é virado. 

Fonte: a autora. 

 

  



  
 

 
 98 

 

 

Figura 108. As pernas são rosqueadas. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 109. A mesa é virada novamente. 

Fonte: a autora. 
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Figura 110. A mesa montada. As crianças exploram o fecho. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 111. As crianças abrem o tampo da mesa com a mesma montada. 

Fonte: a autora. 
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Figura 112. Pernas sendo desrosqueadas. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 113. Pernas sendo guardadas. 

Fonte: a autora. 
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Figura 114. Tapete sendo dobrado. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 115. Após guardarem o tapete e fecharem o tampo, as crianças carregam a 

mesa de volta. 

Fonte: a autora. 

 

   A partir dos testes realizados, foi possível concluir que a nova forma em 

que a mesa foi feita funcionou bem melhor. No entanto, a espessura da 

madeira ficou muito pequena. Foi decidido mudá-la de 6mm para 10mm. 
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Ainda era necessário fazer o banquinho dessa maneira para testá-lo. Com 

isso, iniciou-se a produção do modelo final. 

 

9.1.5. MODELO FINAL 

 

   O tampo dos modelos finais é composto por: 

1. Madeira: cortes de compensado de virola 10mm; 

2. 4x Flanges de PVC 1 ¼”; 

3. 2x Dobradiças + 8 parafusos de madeira; 

4. Fecho de porcelana branca + 1 parafuso de madeira; 

5. Pedaço de corda branca. 

 

 

Figura 116. Componentes utilizados na construção do tampo. 

Fonte: a autora. 
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Figura 117. Banquinho fechado. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 118. Banquinho aberto com pernas dentro. 

Fonte: a autora. 
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Figura 119. Banquinho aberto. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 120. Banquinho fechado. 

Fonte: a autora. 
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Figura 121. Roscas embutidas. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 122. Banquinho com pernas montadas. 

Fonte: a autora. 
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Figura 123. Banquinho. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 124. Mesa e banquinho. 

Fonte: a autora. 
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Figura 125. Parte interior da mesa. 

Fonte: a autora. 

 

Teste final de validação 

    

   O teste final foi realizado no Colégio Ágora em uma outra turma de 

Agrupada II, desta vez dentro de uma sala de aula. A maior preocupação foi 

o peso do novo tampo da mesa, porém as crianças foram capazes de 

carregá-lo sem muitas dificuldades. 
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Figura 126. Carregando e posicionando o banquinho. 

Fonte: a autora. 

 

  

Figura 127. Abrindo o tampo. 

Fonte: a autora. 
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Figura 128. Retirando as pernas. 

Fonte: a autora. 

 

  

Figura 129. Virando o tampo. 

Fonte: a autora. 
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Figura 130. Rosqueando as pernas. 

Fonte: a autora. 

 

   

Figura 131. Banquinho montado. 

Fonte: a autora. 
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Figura 132. Transportando a mesa. 

Fonte: a autora. 

 

  

Figura 133. Retirando as pernas do tampo. 

Fonte: a autora. 
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Figura 134. Virando o tampo. 

Fonte: a autora. 

 

   

Figura 135. Rosqueando as pernas. 

Fonte: a autora. 
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Figura 136. Mesa montada. 

Fonte: a autora. 

 

  

Figura 137. Conjunto montado. 

Fonte: a autora. 
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Figura 138. Criança sentando-se à mesa. 

Fonte: a autora. 

 

  

Figura 139. Criança sentando-se à mesa. 

Fonte: a autora. 
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 Tabela de custos 
 

Produto Quantidade Preço 

Compensado de 10mm 14 cortes R$ 76,00 

Cabo para enxada 3 R$ 28,35 

Conexão de PVC 8 R$ 24,00 

Flange de PVC 8 R$ 54,00 

Parafusos 16 R$ 3,59 

Lata de cola de contato 2 R$ 38,00 

Rolo de 3m de dobradiças de piano 1 R$ 40,00 

Fecho de porcelana 2 R$ 7,20 

Corda 1 R$ 7,64 

Total  R$ 278,68 
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10.  RENDERING VIRTUAL 

 

 

Figura 140. Banco montado. 

Fonte: a autora. 
 

 

Figura 141. Mesa montada. 

Fonte: a autora. 
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Figura 142. Mesa e banco montados. 

Fonte: a autora. 
 

 

Figura 143. Mesa e banco com penas guardadas. 

Fonte: a autora. 
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11. CONSTRUÇÃO DA MARCA 

 

Logo principal 

 

 

Figura 144. Logo principal do TUB. 

Fonte: a autora. 

 

Logos alternativos 

 

Figura 145. Logos alternativos do TUB. 

Fonte: a autora. 
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Tipografia 

 

   A fonte utilizada para textos relacionados ao produto é Quicksand. 

 

 

Figura 146. Fonte Quicksand. 

Fonte: a autora. 

 

Paleta de cores 

 

  O verde utilizado associa-se à natureza e ao ambiente externo, pois o 

produto pode ser transportado para fora da sala de aula. 

   O bege e o tom de roxo associam-se às madeiras utilizadas no produto. 

 

 

Figura 147. Paleta de cores. 

Fonte: a autora. 
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 12. DESENHOS TÉCNICOS
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12. CONCLUSÃO  

 

   O trabalho de Maria Montessori mudou para sempre a maneira como a 

educação é vista, compreendendo a criança e respeitando-a em todos os 

sentidos. Seu legado está presente em todo o mundo – as escolas 

montessorianas e iniciativas educacionais inspiradas em suas descobertas 

existem em quase todos os países. A jornada de Montessori pode ser 

resumida em apenas uma frase, dita pela própria: “Eu descobri a criança.” 

   O projeto foi guiado por tudo o que Montessori pregou, baseado na 

observação da criança e na priorização de suas opiniões e sentimentos. 

Durante todo o processo, as crianças foram consultadas e sua interação com 

o objeto e como ele era visto foi levado em consideração. O design 

participativo está intimamente ligado a essa relação, e foi essencial para que 

um resultado satisfatório para todos os envolvidos fosse atingido. 

   A partir de erros e acertos, o trabalho foi realizado passando por diversas 

etapas e testes. Muito foi aprendido ao observar o que não deu certo, assim 

como a satisfação foi enorme ao acertar, quando as modificações feitas 

trouxeram melhoras significativas para o resultado final. Uma jornada intensa 

de aperfeiçoamento e experimentações rodeou o projeto do início ao fim, 

assim como a troca de ideias com diversas pessoas diferentes, seja com 

professores, colegas ou crianças; de forma que o design fosse utilizado para 

incluir a todos. 

   O produto final proporcionou um resultado muito satisfatório, pois foi capaz 

de englobar diversos conceitos do Método Montessori e ser encaixado em 

um ambiente montessoriano. As crianças puderam utilizar o conjunto e 

encará-lo como um desafio e algo novo e interessante, e poderão aprender 

muito com ele em seu cotidiano, tirando o máximo de proveito dessa nova 

experiência. 
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   O objetivo foi atingido: compreender melhor o trabalho da dra. Maria 

Montessori e poder levar seu legado para frente, podendo explorar tudo de 

melhor que suas ideias difundiram e fazer com que a maior quantidade de 

alunos possa tirar proveito do método montessoriano, tendo suas 

individualidades respeitadas. O design foi uma ferramenta para trazer mais 

uma vez seus conceitos para o plano concreto, e o projeto se conclui com a 

expectativa de que a união entre o design e a pedagogia seja cada vez mais 

presente para que o desejo de Montessori seja passado à frente: preparar o 

jovem para viver em sociedade em busca da paz e harmonia entre os seres 

humanos. 
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