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| Resumo  

O presente trabalho de investigação pretende coligir os requisitos que se devem verificar num 

projecto de equipamento para a sala de aula da Escola Portuguesa do 1º ciclo do Ensino 

Básico, reconhecendo a necessidade de actualização da mesma. Como resultado final visa 

chegar a uma Checklist com recomendações para o projecto neste âmbito, a partir das quais o 

projectista poderá conduzir e (re)avaliar o processo projectual, para no fim alcançar um 

produto de sucesso. Adoptando a perspectiva e conhecimentos do novo campo de 

investigação Educational Design e do campo disciplinar da Ciências da Educação, o trabalho 

insere-se contextualmente no actual debate sobre as salas de aula do futuro. Portanto, uma 

vez que o espaço de intervenção é a sala de aula, são adoptados quatro campos de condução 

do projecto: as necessidades básicas humanas, com os respectivos factores ergonómicos de 

resposta, as exigências do modelo educativo praticado, a aprendizagem e os novos desafios 

pedagógicos, a que nos devemos comprometer responder. São explorados os sistemas 

educativos vigentes e os que se prevêem desenvolver, com o intuito de identificar as 

necessidades e expectativas do público utilizador – professores e alunos – e as funcionalidades 

previstas para o espaço e o respectivo equipamento. Desta forma, visa-se elaborar parte da 

investigação junto dos utilizadores finais, isto é, procurar-se-á sublinhar a importância da 

integração e participação do utilizador, sobretudo na perspectiva das crianças e da experiência 

do professor. A informação de suporte para futuros projectos de mobiliário escolar recolhida 

para projectistas, professores, pais e clientes, nomeadamente o Ministério da Educação, 

propõe-se resultar numa apresentação de consulta organizada e acessível.   

 

 

 

Palavras-chave: Educational Design, Design de Produto, Processos de Design, mobiliário 

escolar, Escola Primária 
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| Abstract 

The current research proposal aims to collect the necessary requisites which should be fulfilled 

within product development for classrooms in the Portuguese Primary Education, therefore, 

acknowledging the need of its improvement. The final result is to get a Checklist, reaching 

recommendations which the designer / project leader can conduct and evaluate the overall 

design process in order to achieve a successful product. Adopting the viewpoint and 

knowledge of the new research field “Educational Design” and Educational Sciences, this thesis 

explores the current debate about the future of classrooms in a digital era. Given that the 

project main focus is the spatial area of classrooms, the research follows four main guidelines: 

the user’s basic needs and corresponding ergonomic factors; the use of the educational 

models; the learning process; and the new pedagogic challenges which designers compromise 

to fulfil. Within this context, the existent educational models and future ones will be explored 

in order to understand the needs and expectations of the users (students and teachers), as 

well as the future functions of the (classroom) space and equipment. To achieve these results, 

part of the research will be active and on site, underlining the importance of involving the user 

in the design process, specially the kids perspectives and the teachers experience(s). All 

support information for educational furniture projects to be developed by designers, 

professors, parents or clients, especially the Ministry of Education, is proposed to result in an 

organized and accessible presentation.  

 

 

 

 

Key Words: Educational Design, Product Design, Design Processes, classroom furniture, 

elementary school 
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| Sumário 

Os capítulos da dissertação que se seguem organizam-se da seguinte forma: 

 

Capítulo 2: Estado da Arte (pp. 6-57) 

Apresenta-se uma definição para o problema de investigação em geral, ao apelar-se à 

importância da Educação e do seu investimento, enquanto direito do indivíduo e motor social 

e cultural, e ao referirem-se as mudanças de paradigma e o desajuste da prática educativa 

actual em relação aos interesses da sociedade em geral e da criança em particular. 

Em seguida, dá-se lugar à análise do problema, destacando o papel da Arquitectura e do 

Design como meios revolucionários no espaço escolar. Revê-se o percurso do sistema 

educacional, de forma breve, focando as suas origens e que formatos/escolas de pensamento 

tem adoptado e poderá vir a adoptar, procurando compreender de que modo têm sido feitas 

as opções espaciais e materiais da sala de aula, ao longo da História. É revisto igualmente o 

método e as condições do ensino português, nas últimas décadas. Tudo isto também para 

contextualizar o debate a que temos vindo a assistir nos últimos tempos, sobre os ambientes 

de aprendizagem do futuro e o novo campo disciplinar Educational Design.  

Expõem-se factores defendidos como potenciais soluções para o problema. Apontam-se as 

novas T.I.C. e o estímulo à Criatividade como as ferramentas de resposta aos novos desafios do 

séc. XXI. Estabelece-se a relação entre o espaço físico e a aprendizagem, revendo 

suncintamente as três principais escolas do pensamento (Behaviorismo, Cognitivismo e 

Construtivismo) e que tipos de espaços adoptaram. Enumeram-se, ainda, alguns exemplos de 

diferentes esquemas da sala de aula a que se pode recorrer, conforme a actividade que se 

desenvolve. Relembra-se a importância que terá a selecção cromática nestes ambientes. 

Por fim, incentivam-se a novas abordagens e iniciativas projectuais para o Design de mobiliário 

escolar, discutindo as suas principais qualidades funcionais, em concordância com as novas 

perspectivas pedagógicas, mas, sobretudo, com as características físicas e intelectuais do 

utilizador principal, o aluno. Para tal, apresentam-se directivas com a descrição sumária de 

duas abordagens (a Fábrica de Albino de Matos e o projecto PERCH), com tempos e condições 

distintas, mas cujo resultado é notório, e ainda relembrando a existência da legislação 

específica para o desenvolvimento deste tipo de produtos.  

 

Capítulo 3: Investigação prática e os seus resultados (pp. 58-101) 

Neste capítulo, exploram-se diferentes métodos de investigação (análise e comparação de 

produtos, entrevistas a peritos, análise de campo, registo da opinião das crianças, através de 
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entrevistas e desenhos), com o intuito de reunir o maior número de elementos para o 

desenrolar da etapa seguinte: a construção de um documento com as recomendações para o 

Design de mobiliário escolar da Escola portuguesa do 1º Ciclo do EB. 

Para facultar a análise dos dados recolhidos, a informação foi sistematizada em tabelas e 

gráficos. 

 

Capítulo 4: Conclusões – Recomendações para o Design de mobiliário escolar (pp. 102-137) 

O penúltimo capítulo expõe o documento final, resultante do trabalho de investigação, com os 

requisitos considerados fundamentais no processo de desenvolvimento de mobiliário escolar, 

organizados segundo as cinco etapas previstas: Pré-produção, Produção, Distribuição, 

Utilização e Fim de vida. De modo a melhor interpretar cada um dos requisitos, estes foram 

classificados como Requisito de Eco-eficiência, de Interface, de Manutenção ou de Segurança. 

A informação do documento, para facilitar e estimular a sua leitura, apresenta-se sob dois 

formatos: tabela e gráfico circular. 

 

Capítulo 5: Conclusões Finais (pp. 138-145) 

Neste capítulo expõem-se as principais conclusões a retirar do trabalho desta dissertação e 

sugerem-se oportunidades para futura investigação. 
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