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1| Introdução 

1|1. A importância e a actualidade do tema 

A Educação é o motor de socialização e é fundamental para o funcionamento do sistema social. É o 

processo de transmissão de cultura e, simultaneamente, da sua renovação. Portanto, o sector da 

Educação é, ou pelo menos deveria ser, a prioridade para qualquer sociedade, uma vez que prepara o 

indivíduo para o processo de integração na sociedade. E assim é defendida na Convenção sobre os 

Direito das Crianças, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que: 

“Artigo 29 - A educação tem como objectivo desenvolver a tua personalidade, talentos e 
aptidões mentais e físicas. A educação deve também preparar-te para seres um cidadão 
informado, autónomo e responsável, tolerante e respeitador dos direitos dos outros;” 
(Fermoselle, A., 2008). 

 

Mas vivem-se tempos de ruptura e de mudanças paradigmáticas. E é nas novas estruturas sociais que 

mais se têm verificado alterações, o que nos leva a questionar os pressupostos que serviram de suporte 

às teorias e aos modelos anteriormente utilizados. 

É neste contexto que, nas últimas duas décadas, se tem assistido, a nível internacional, ao debate sobre 

o sistema educativo. Constata-se que a concepção formal da ideia de educação não tem sido 

actualizada, mantendo-se, aliás, bastante semelhante ao modelo tradicional e secular, verificado-se uma 

colisão com o contexto onde se insere. Isto é, os condicionamentos implementados pelo modelo actual 

de ensino impedem a construção de um futuro convergente: 

“Através da história… [os críticos] …consideram [a escola] simultaneamente muito 
antiquada e muito avançada. Fica para trás no tempo e não conseguem manter-nos a par 
e passo. A maioria dos cidadãos é cautelosa relativamente à inovação no ensino. As 
pessoas tanto gostam da escola tradicional como a criticam. Tendem a acreditar que os 
problemas actuais da educação são causados pelas mudanças (entendidas como uma 
“diminuição dos padrões”) e não pelo velho e confortável modelo de escola que pode 
estar um pouco enferrujado e fora de moda. A verdade é que a nossa sociedade mudou 
bastante desde os dias em que os padrões familiares e confortáveis de educação foram 
estabelecidos, e muitas escolas estão completamente desactualizadas face às 
necessidades das crianças dos dias de hoje.” (Arends, R.I., 2008, p.498). 

 

São estas mudanças que caracterizam o contexto de funcionamento da educação e das escolas, pois 

influenciam decisivamente os valores e interesses das crianças e dos jovens que encontramos na sala de 

aula. Se os alunos assistem e crescem no seio de novas maneiras de pensar, agir e comunicar, o espaço 

escola deve estar preparado para uma mudança paralela, sob pena de entrar em conflito com as 

expectativas dos seus habitantes: 
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“Os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento de professores e de alunos 
ocorrem sempre num determinado contexto cultural e social.” (Bahia, S., 2008, p. 3). 

Inúmeras investigações, em vários contextos, revelam que o espaço físico escolar e os seus recursos 

materiais influenciam as atitudes e comportamentos daqueles que o utilizam (alunos, docentes e 

funcionários), afectam a aprendizagem e influenciam o diálogo e a comunicação entre os elementos da 

comunidade escolar. Assim, ao criar ambientes adequados, confortáveis e estimulantes, está a 

favorecer-se o desempenho educativo e de aprendizagem. 

É sob este panorama, que têm surgido, principalmente nos Estados Unidos da América e Inglaterra, 

diversos programas e iniciativas que promovem a reforma do sistema educativo, através da intervenção 

e reabilitação do espaço físico das escolas. 

 

1|2. A Arquitectura e o Design para a revalorização da criança e da sua educação na sociedade 

Tendo em conta a situação que acabámos de constatar, devemos questionar se as prioridades sociais no 

investimento social e educativo devem ser revistas. Que importância temos, na prática, atribuído à 

Educação? Que melhorias nos comprometemos a fazer nesta área?  

Para Orr (2000) os valores da nossa sociedade estão subvertidos ao sobrepormos a Economia à 

Educação. O autor reflecte precisamente esta relação, através de um artigo publicado na DesignShare
1
, 

afirmando que “We have created a society that cannot love its children”
2
, já que “No society that loved 

its children would create places like the typical suburb or shopping mall”
3
 (Orr, D., 2000, p. 1). Se o 

investimento que cada país faz e os produtos daí resultantes são o maior espelho da saúde física e 

mental da civilização, torna-se pertinente a questão lançada no artigo: “How do we design a civilization 

for children?”
4
(Orr, D., 2000, p. 2). 

Se nos propusermos a rever as últimas décadas de design para a educação, a tendência tem sido a 

interpretação dos utilizadores como meras “máquinas”. Temos, muitas vezes, submetido e contrariado 

o nosso bem-estar, no dia-a-dia, que acreditamos que seja em prol de uma maior produtividade social. 

Temos, por isso, obrigado as nossas crianças e a sociedade em geral a viverem 90% do seu tempo em 

                                                           
1
 A DesignShare é um serviço virtual que reúne ideias e investigações relativas a práticas educativas, abordando desde os 

primeiros níveis de escolaridade até ao universitário. 
2
 T.L.: Temos criado uma sociedade que não ama as suas crianças. 

3
 T.L.: Nenhuma sociedade que ama as suas crianças poderia criar espaços como os típicos subúrbios e os centros comerciais. 

4
 T.L.: Como devemos criar uma civilização para as crianças? 
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espaços mal concebidos e povoados com equipamento igualmente mal desenhado, sem ter noção das 

consequências resultantes.  

Regressamos assim à questão das condições físicas da instituição escola e compreendemos que existe 

uma oportunidade emergente de redesenhar e recriar este espaço e os seus equipamentos, 

reconhecendo o valor a atribuir às áreas Arquitectura e Design, neste processo.  

 

1|3. O objecto de estudo e o campo científico a investigar 

Perante a oportunidade desafiante expressa anteriormente, surge a intenção de desenvolver este 

trabalho de investigação, cujo objecto de estudo foca o principal agente na acção diária dentro da sala 

de aula, enquanto recurso material – o mobiliário escolar. 

O mobiliário escolar ocupa materialmente a sala de aula em conjunto com os seus utilizadores e, por 

isso, deve proporcionar as condições ideais e necessárias para as actividades pedagógicas. 

Independentemente de concordarmos com a afirmação “form follows function”
5
 (Louis Sullivan), ela é 

um dos pilares do modernismo e ensina-nos que forma e função estão interligadas. Mas ao analisar o 

mobiliário escolar podemos facilmente comprovar que muitas necessidades funcionais, previstas na sua 

concepção não são as realmente necessárias, hoje em dia, numa sala de aula. E, tal como foi referido 

anteriormente, o Design tem conquistado alguma importância neste tipo de intervenção, sendo 

reconhecida a sua capacidade significativa de contribuir com novas soluções para os problemas 

encontrados.  

Mas o desenvolvimento de projectos para o espaço escolar e para a acção educativa tem levantado 

diversas questões que exigem o cruzamento de experiências e conhecimentos. Assim, de forma a 

encontrar as melhores soluções, as equipas de investigação desta problemática têm vindo a ser 

repensadas e surgiu uma necessidade de colaboração multi-disciplinar entre áreas como o Design e a 

Ciências da Educação, dando origem a um novo campo de conhecimento, o Design Educacional. É, 

precisamente, neste contexto que se propõe desenvolver a investigação, no cruzamento de duas áreas 

distintas mas complementares no projecto de mobiliário escolar. 

 

 

 

                                                           
5
 T.L.: a forma segue a função 
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1|4. O caminho da investigação 

Esta investigação pretende comprovar a importância e o potencial do mobiliário escolar num contexto 

de aprendizagem, focando-se sobretudo na sala de aula da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico 

português. Para tal, propomo-nos recolher e analisar as suas características essenciais, na perspectiva 

projectual, de modo a facilitar futuras investigações e/ou projectos na área, explorando e 

compreendendo as opções que se têm tomado em projectos anteriores e analisando todo o processo de 

concepção através da avaliação do ciclo de vida deste tipo de produto. O objectivo será o de organizar, 

sistematizar e disponibilizar a informação a todos os intervenientes e/ou interessados no processo de 

design de mobiliário para as escolas que deverão poder aceder de forma rápida e objectiva à informação 

fundamental que envolve estes projectos. 

 

1|5. O contributo para Portugal 

De forma sucinta, sublinhemos a importância desta investigação em Portugal, sobretudo neste dado 

momento, já que tem sido evidente a vontade de reforma no sistema de educação em Portugal, 

nomeadamente através dos programas políticos e acções educativas, promovidas pelo Ministério da 

Educação. 

O método de ensino português continua a não ter os níveis de sucesso desejáveis e acredita-se 

conseguir melhorá-lo com propostas de reforma concebidas com base nas suas características 

particulares, já que  

“Sendo a escola entendida como um elemento estratégico na construção de uma nova 
cultura de aprendizagem, então os elementos fundamentais dessa cultura deverão estar 
presentes no espaço escolar, quer em termos da concepção arquitectónica desse espaço, 
quer no que se refere à sua gestão quotidiana.” (Parque Escolar, 2008, p. 5). 

 

No entanto, podemos confirmar que a maior aposta tem sido feita a nível arquitectónico 

(nomeadamente com o Programa Parque Escolar), menosprezando, de certa forma, a importância que o 

mobiliário escolar tem numa sala de aula e noutros espaços da escola. Além disso, sente-se a falta de 

uma reflexão mais profunda sobre o mobiliário escolar necessário e ao que pode representar na 

melhoria das condições de funcionamento das escolas. Desta forma, o documento final poderá vir a ser 

utilizado como apoio à decisão da escolha de mobiliário pelo Ministério da Educação. 
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1|6. Questão da Investigação  

Q1: Qual o papel do mobiliário escolar na sala de aula da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico português e 

que características devem ser consideradas pelos Designers/Projectistas para o tornar mais funcional, 

operativo, seguro e estimulante para os diferentes utilizadores?  

 

1| 7. Hipótese da Investigação 

H1: É possível identificar características gerais de condução ao desenvolvimento de um projecto de 

Design de mobiliário escolar para a Escola Portuguesa do 1ºCiclo do Ensino Básico que melhorem o 

processo de aprendizagem e que o tornem mais funcional, operativo, confortável, seguro e estimulante 

para os diferentes utilizadores. 

 

1|8. Objectivos  

1|8.1. Objectivo Geral 

Elaborar uma lista de premissas para a concepção de mobiliário para a sala de aula (Especificação de 

Produto), que seja adequado às novas exigências do 1º Ciclo do Ensino Básico português: funcional, 

seguro, confortável, adaptado às necessidades dos seus diferentes utilizadores, adequado a uma visão 

contemporânea da educação e que, por isso, estimule o processo de aprendizagem. Ou seja, se o 

briefing e o planeamento de um projecto são não só elementos de ligação de todo o processo, como de 

confirmação, este trabalho pretende tornar-se um auxiliar que conduz/guia a melhores soluções. Assim, 

espera-se impulsionar um novo ciclo de exigências e novos mercados ao gerarem-se produtos 

inovadores e fiéis ao contexto e ao utilizador para que se destinam. 

 

 

1|8.2. Objectivos Específicos 

- Aliar as disciplinas Design de Produto e Ciências da Educação procurando potenciar as sinergias 

geradas no seu cruzamento. 

- Reunir e compilar informação teórico-prática que fundamente as opções projectuais no design de 

mobiliário para escolas; 
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- Questionar cenários actuais em ambientes escolares, salientando a importância da prática do Design 

como ferramenta estratégica para a intervenção;  

- Desenvolver e enriquecer o conhecimento de ambas as disciplinas a nível pessoal e profissional. 

 

 

2| Estado da Arte 

2|1. Enquadramento Teórico 

2 |1.1 Breve história da teoria da Educação 

O sistema educacional português tem a sua origem no final do século XIX e baseia-se num modelo 

educacional fabril, tendo em conta o contexto industrial em que surgiu. A escola adoptou, então, o 

sistema laboral da fábrica, pois ambos eram locais que representavam instrução e trabalho. Assim, 

numa perspectiva objectivista do conhecimento e da aprendizagem, as tarefas foram padronizadas e os 

professores passavam a informação, compreendendo como únicas competências básicas, a leitura, a 

escrita e o cálculo. Assim podemos afirmar que “O conhecimento era visto, portanto, como algo 

constante e inalterável” (Arends, R.I., 2008, p. 257). 

No entanto, a era pós-industrial exigiu a capacidade de saber encontrar novos conhecimentos e de 

solucionar problemas. As habilitações passaram, por isso, a incluir o pensamento crítico, a expressão 

persuasiva e a aptidão para resolver problemas científicos e organizacionais. O conhecimento tem sido 

considerado como um “dado adquirido, estabelecido e transmissível” (Arends, R.I., 2008, p.12). 

Contudo, o sistema educacional tem deixado de corresponder às expectativas e necessidades da 

sociedade e, desde a década de 80, tem sido proclamada uma nova alternativa: a teoria construtivista. 

Esta teoria defende que o conhecimento e aprendizagem são sustentados pela experiência, isto é,  

“A aprendizagem é uma actividade social e cultural na qual os alunos constroem 
significados, que são influenciados pela interacção entre o conhecimento previamente 
adquirido e as novas experiências de aprendizagem.” (Arends, R.I., 2008, p. 12). 

Esta teoria vem, portanto, contradizer a ideia de que a aprendizagem é a transmissão de conteúdo para 

um receptor passivo. Defende então a aprendizagem como um processo activo, tendo sempre como 

referência a compreensão actual do aluno: o conhecimento é construído pela assimilação de novas 

informações. Segundo esta teoria, é fundamental o aluno não ser encarado como uma tabula rasa, pois 

transporta sempre conhecimento preexistente, isto é,  
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“In 1900, learning consisted largely of memorization; today it relies chiefly on 
understanding.” 

6
 (Brown, M., 2010).  

Em suma, o aluno deve ser encorajado a reconhecer a construção do conhecimento com base na 

experiência e na resolução de problemas e, por outro lado, a procurar a sua motivação. 

É apresentada, em seguida, uma tabela que compara os dois sistemas. 

Tabela 1: Differences in the Teaching and Learning Paradigms 

(fonte: http://www.educause.edu/Resources/EducatingtheNetGeneration/LearningSpaces/6072) 

 

TRADITIONAL PARADIGM  
“TEACHING”  

CONSTRUCTIVIST PARAD IGM  
"LEARNING"  

Memorization Understanding 

Recall Discovery 

One size fits all Tailored; option rich 

Talent via weeding out Talent cultivated and sought out 

Repetition Transfer and construction 

Acquisition of facts Facts and conceptual Framework 

Isolated facts Organized conceptual schemas 

Transmission Construction 

Teacher = master and commander Teacher = expert and mentor 

Fixed roles Mobile roles 

Fixed classrooms Mobile, convertible classrooms 

Single location Plurality of locations and space types 

Summative assessment Summative and formative assessment 

  
 

 

 

 

                                                           
6 T.L.: Em 1900, o processo de aprendizagem consistia essencialmente em memorização; hoje em dia, depende 

fundamentalmente de compreensão.  



 

Patrícia Pereira 8 

2|1.2 O debate sobre os learning spaces do séc. XXI e a origem do campo de investigação Design 

Educacional 

“The definition of “school” is being called into question as the learning environment 
continues to expand.”

7
 (American Architectural Foundation, 2007, p.5). 

 
As escolas, na sua maioria, continuam a representar o passado e não o futuro.  

É verdade que, desde o séc. XIX, se verificam mudanças na sala de aula. Contudo, estas alterações têm, 

essencialmente como referência o tradicional método de ensino. Churches (2010) descreve inclusive as 

salas de aula actuais como: 

“- teacher-centric; 

- designed for single to many communication style; 

- lack flexibility; 

- are poorly designed for collaboration and   communication; 

- have limited support for technology; 

- rigid in design often unable to be adapted for any other purpose; 

- individual focused rather than group focused.”
8
(Churches, A., 2010). 

Há aproximadamente duas décadas, começou um debate sobre o desenvolvimento dos espaços de 

aprendizagem e o respectivo modelo educativo a transmitir. Tendo em conta os resultados encontrados 

nos relatórios sobre o sucesso dos alunos e o nível de competências básicas adquiridas, é evidente que 

os actuais modelos de ensino e aprendizagem aplicados não encontram sucesso com a maioria dos 

indivíduos. Tornou-se, portanto, urgente procurar novas soluções e assumir que o desafio é outro: 

“The name of the game is learning. Not instruction.”
9
 

(Herman Miller Inc., 2006, p.2).    

Segundo os críticos, o método formal de educação, baseado sobretudo no método de instrução, não é o 

mais efectivo e provavelmente uma das causas para o insucesso deste método, é a própria sala de aula. 

                                                           
7
 T.L.: A definição “escola” tem sido posta em causa, enquanto que o ambiente de aprendizagem continua em expansão.  

8 T.L.: centradas no professor; projectadas para um único estilo de comunicação; com falta de flexibilidade; pobremente 

concebidas para a colaboração e comunicação; com poucos suportes tecnológicos; com uma concepção rígida, impedindo a 

adaptação a outros propósitos; focada no trabalho individual ao invés de no trabalho de grupo. 

9 T.L.: O nome do jogo é aprendizagem. Não é instrução. 
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Pelo contrário, uma educação informal, baseada na colaboração, interacção, orientação, reflexão e 

trabalho de equipa, poderá promover o sucesso. 

Barr e Tagg (1995) lançam precisamente o desafio para que o Instruction Pradigm dê realmente lugar ao 

Learning Paradigm transformando as salas de aula actuais em verdadeiros ambientes de aprendizagem 

do século XXI. E Churches (2010) defende, por outro lado, que 

“These spaces need to reflect the audience. They need to be confortable and appropriate 
to our learners.” 

10
 (Churches, A., 2010). 

 

Neste sentido, dever-se-á reconhecer os variados factores de um contexto de aprendizagem. Então, em 

comum acordo resultante deste debate, os críticos reconhecem que a concepção e  a intervenção neste 

tipo de espaços deverá, acima de tudo, seguir as necessidades pedagógicas. Este debate tem colocado a 

relação entre a aprendizagem e o espaço como um factor de grande importância, exigindo a 

colaboração entre professores, designers e arquitectos, na procura de melhores soluções. É neste 

contexto que surge, recentemente, um novo campo de investigação, o Design Educacional. 

Diversas entidades e organizações exploram o potencial desta área, estudando e criando diversas 

propostas. A tabela abaixo apresentada compara os sistemas pedagógicos e reflecte as principais 

mudanças no método de ensino, que, seguindo esta linha de pensamento, se reflectirão no espaço e 

equipamento da sala de aula. Os designers e os arquitectos deverão levar em conta esta reflexão ao 

desenvolverem os seus projectos. A tabela parte de uma reflexão do British Council for Schools 

Environments (BCSE) que a constrói como uma adaptação do modelo desenvolvido pela European 

Education Partnership (EEP): 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 T.L.: Estes espaços devem reflectir a audiência. Devem ser confortáveis e apropriados aos seus alunos. 
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Tabela 2: 20
th

 Century Pedagogy vs. 21
st

 Century ICT-enhanced Pedagogy 

(fonte: British Council for School Environments (2007), pp. 10-11) 
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2|1.3 A situação actual das escolas e o rumo da sua mudança  

Como se pretendeu expressar no capítulo anterior, o processo de mudança de paradigma ainda se 

encontra numa fase embrionária: a materialização ainda vive da experimentação que, por sua vez, 

depende da maior ou menor capacidade e vontade de investimento. Nos últimos anos, tem-se 

verificado uma grande vontade política para a reformulação da entidade Escola, muito embora na 

maioria dos casos não passe de um falso e mal programado “ajuste aos novos tempos”. Bob Pearlman 

recorre mesmo à expressão “Old wine in new bottles”
11

 ( DesignShare, 2010b, p. 5) para descrever esta 

situação.  

Por um lado ainda está muito presente a ideia pré-concebida do que é a escola, principalmente em 

termos de estrutura física, e dificilmente conseguimo-nos abstrair dela, não permitindo uma verdadeira 

mudança. As soluções deveriam antever o futuro de forma realista para procurar criar e responder ao 

novo paradigma. Isto é, a solução não é apenas “arranjar o velho”, mas redefinir conceitos de raiz e 

                                                           
11

 T.L.: Vinho velho em novas garrafas 
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procurar materializá-los: “What we can no longer do is continue to build structures modeled on business 

in the industrial age.”
12

 (Willes, J., 2010, p. 3).  

Por outro lado e de forma complementar, podemos reconhecer a lacuna entre a instituição educativa e 

as expectativas sociais. Wiles (2010) reconhece a evidente dificuldade de adaptação das escolas às 

novas exigências e à transformação: “In both form and function, schools are failing to keep up with the 

pace of change in the 21st century”
13

 (Willes, J., 2010, p. 1). Akinsanmi, B.( 2010b) completa esta 

afirmação ao defender que a escola tem mudado, ao contrário do que é usual dizer. Os espaços físicos 

não responderam a essas mudanças, o que tem provocado um maior desequilíbrio na prática educativa:  

“School curriculums often evolve to accommodate societal expectations but are hindered by 

unresponsive physical contexts such as dated and nonflexible physical facilities.”
14

 (Akinsanmi, 

B., 2010b, p. 1). 

Estabelece-se aqui, então, uma forte relação entre a forma material e a função, ao nível da educação, 

que deve ter como base de referência as expectativas sociais, de modo a responder às necessidades 

reais dos seus utilizadores. Verifica-se também que os ambientes físicos na aprendizagem são os que 

menos mudam na educação. Vejamos como Akinsanmi (2010b) descreve, de forma breve, o percurso 

histórico da instituição escola, focando a relação que esta estabeleceu com a sociedade e a 

representação física que adoptou: 

 

ANTIGUIDADE CLÁSSICA (800 a.C. - 600 d. C.) 

Na Antiguidade Clássica a escola era espaço de aprendizagem e lazer e, mais tarde, foi aceite como lugar 

de debates, mas sempre com o objectivo máximo de preparar os alunos para o seu futuro na sociedade, 

enquanto adultos. Era constituída por diversas áreas pedagógicas às quais fazia corresponder uma sala 

diferente, ou seja, cada espaço era pensado consoante a actividade que decorreria. 

Os pais tinham um papel muito activo e eram os principais tutores e responsáveis pela selecção e 

organização do programa pedagógico. Eram, por isso e acima de tudo, as expectativas da população que 

determinavam o que se ensinava, que tipo de formação e conhecimentos teriam os alunos. 

 

IDADE MÉDIA (500 d.C. – 1600 d.C.) 

                                                           
12

  T.L.: O que nós não podemos continuar a fazer é construir estruturas baseadas na era industrial. 
13

  T.L.: Tanto a nível de forma como de função, as escolas não estão a conseguir acompanhar o ritmo da mudança do séc. XXI. 
14

  T.L.: Os programas escolares frequentemente evoluem para adaptarem-se às expectativas sociais, mas muitas vezes são 

impedidos pelo contexto e pelas condições físicas inflexíveis. 
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Durante a Idade Média, a prática religiosa monopolizou o sistema educacional e a educação era 

disponibilizada pela Igreja, cujos espaços se adaptavam a lugares de instrução. Os pais tinham a 

possibilidade de seleccionar a escola e o respectivo programa. Uma vez que a Igreja era quem geria os 

recursos económicos e, como veremos mais tarde, as organizações governamentais, os pais desde este 

período, têm vindo a perder influência na escolarização dos seus filhos.  

 

IDADE MODERNA (1600 d. C. – 1700 d. C.) 

Foi uma época em que o estado tomou o controlo sobre as escolas. É também quando aparecem as 

escolas privadas. Estas proliferam pela importância dada à sua aplicabilidade na vida comercial e 

profissional dos alunos. A educação é guiada por duas questões sociais: controlo governamental e 

oportunidades de empregabilidade. 

 

IDADE PÓS-MODERNA (1800 d. C. – Dias de hoje) 

A partir do séc. XIX, a educação foi integrada num sistema de gestão pública e, sob o ponto de vista 

económico, como um investimento por parte dos empresários. Mas já que o corpo empresarial e 

industrial era quem suportava a educação pública, exigiam formação específica para os seus futuros 

empregados, passando da planta de uma sala só para uma organização linear e sequencial do espaço. 

As expectativas sociais apresentavam-se sob três formatos: influência dos pais, regulações externas e 

necessidades do mundo profissional.  

Actualmente, o Estado é quem domina o sistema educativo. Assegura-o mas, pela sua gestão e tipo de 

investimento, tem por vezes impedido a sua evolução. O ambiente político propicia esta situação e a 

escola não consegue concretizar as condições totais para a sua industrialização (Albano, 2010), que 

consiste num “processo de organização de uma instituição com o objectivo de gerar um determinado 

bem/serviço/produto” ao qual “é exigido à esfera da produção que coloque o bem/serviço/produto no 

mercado.” (Albano, A., 2010, p.22). 

No caso português, já em 1962 Sena da Silva e o seu grupo de planeamento de escolas primárias, a 

propósito do desenvolvimento do projecto “Módulo Escolar”, constataram que à “utopia do 

equipamento-actuante acabou por suceder o desencanto do equipamento - consequência e 

testemunho de uma atitude política.” (Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 208). A situação com 

que se depararam então, era de um forte impedimento político e económico, advindo sobretudo da 

predisposição social para este tipo de investimentos:  
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“Falsamente formulados por um sistema governativo e por interesses económicos que não 

estavam efectivamente interessados em que os verdadeiros problemas do ensino fossem 

resolvidos. Falsamente formulados também por numerosas influências externas que nos 

impunham imagens de apetrechamento de ensino incompatíveis com a realidade dos nossos 

recursos e dos nossos interesses:” (Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 208). 

 

Prosseguindo no contexto português, procuremos, então, conhecer a sua realidade actual específica e a 

tendência de futuro que se expressa. Actualmente, muitas das escolas construídas durante o Estado 

Novo mantêm-se em funcionamento por todo o país. São escolas que seguem um único modelo e, por 

isso, não incorporam respostas às necessidades locais, nomeadamente, ao nível de desempenho 

térmico.  

 

Imagem 1: A Escola Salazarista  

(fonte: http://samuel-cantigueiro.blogspot.com/2009/10/ranking-das-escolas-competir-competir.html) 

Mas também podemos encontrar o modelo pré-fabricado que imperou, nos anos 60 e 70, pela 

necessidade de acomodação, com custos mínimos, de um número crescendo de crianças. Já no início da 

década de 90 deu-se lugar a um novo esquema de coabitação entre os sectores público e privado 

(Albano, 2010). O Estado é quem assegura os serviços nas áreas de domínio público, como a educação, a 

saúde e a segurança, ao controlar e estabelecer objectivos para as entidades privadas responsáveis pela 

organização e gestão destes mesmos serviços. No caso da Educação temos a entidade Parque Escolar 
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(P.E.)
15

 como a organização encarregada, cujos concursos de concepção-construção para a reabilitação 

do espaço escolar e do equipamento mantêm como principal critério de adjudicação o “custo mais 

baixo” (Lourenço, P., 2004). 

No artigo “As novas escolas querem mudar o ensino em Portugal”, de Prado Coelho, publicado pelo 

Jornal Público, Teresa Heitor
16

 expõe de forma breve o projecto de modernização da P.E., lançado em 

2007, pelo Governo de José Sócrates. Os principais objectivos são o de modernizar a concepção do 

ensino e os espaços respectivos (Prado Coelho, 2010). Motivada pelas iniciativas de outros países, a P.E. 

tem revisto os conceitos de espaço de sala de aula, propondo alterações como o relevo/centralidade do 

espaço da biblioteca na escola. A visão que a P.E. defende actualmente para o ensino em Portugal tem 

como base o conceito “learning street”, em que se faz representar por “uma escola descentrada da sala 

de aula, em que os alunos se espalham por espaços informais, com os seus computadores portáteis, 

cruzando-se com os professores na biblioteca e discutindo projectos” (Prado Coelho, A., 2010) e onde 

este último espaço passa a assumir o papel central da dinâmica escolar. 

A tendência é a de quebrar a ideia tradicional dos espaços de trabalho e estudo mantida até agora, 

havendo alterações a nível da circulação na escola, da duração das actividades, das posturas dos alunos 

nos espaços, dos objectos didácticos, dos processos e das metodologias. Sendo assim, devemos aceitar 

que começam a existir outros momentos e espaços de estudo e de trabalho, para além das comuns salas 

de aula. Teresa Heitor recorda que a palavra de ordem é “flexibilidade” e que devemos abandonar o 

conceito de ensino centrado no aluno para evoluir para um ensino centrado no trabalho corporativo. 

Todavia, é importante ter consciência, quanto à concepção dos espaços de ensino, que ao importarmos 

modelos já implementados ou experimentados noutros devemos ter como referência as características 

do nosso país. Touissant
17

 lembra que em Portugal, “há outras tradições de ensino, outras condições 

financeiras, de organização social, de eficácia administrativa e até de experiência arquitectónica. Pode 

não ser fácil transferir experiência de outros países.” (Prado Coelho, A., 2010). Sena da Silva sugeriu e 

defendeu a importância de uma identidade para a escola portuguesa, abdicando das tradicionais 

adaptações forçadas que fazemos do que “vimos lá fora” e tendo como estratégia máxima o 

pensamento outside the box: “Para assegurar a sobrevivência dos nossos bem intencionados programas 

de formação escolar temos de encontrar uma identidade, radicalmente diferenciada do estilo dos mass-

media, sem abdicar, no entanto, de uma expressão atraente, capaz de transmitir informação objectiva e 

                                                           
15 A Parque Escolar, criada em 2007, é a entidade responsável pelo “planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do 

programa de modernização da rede pública de escolas secundárias e outras afectas ao Ministério da Educação”  (Parque Escolar, 

2007). 

16
 Vogal da Parque Escolar. 

17
  Michel Toussaint, vice-presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos e Professor de Arquitectura na UTL  
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desencadear alguma forma de sonho.” (Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, citando Sena da Silva, 

1988, p.221).  

Podemos concluir que os conceitos de mudança, identidade e flexibilidade devem ser interiorizados 

pelos projectistas com vista a assumir um papel de crescente importância: “…school designers need to 

design with change in mind.”
18

(Akinsanmi, B., 2010b). 

 

2|2.1. Os novos desafios do séc. XXI 

No seguimento dos argumentos apresentados no capítulo anterior, procuremos compreender que 

expectativas sociais e que transformações são esperadas pelos designers e projectistas nos projectos 

escolares. 

Os desafios e as exigências do novo século são caracterizados pelas mudanças e incertezas constantes e 

surpreendentes, que sucedem a grande velocidade. Segundo Bob Pearlman, nem mesmo as novas 

competências necessárias para as próximas gerações estão a ser adquiridas na escola de hoje 

(DesignShare, n.d. a). É, por isso, necessária e exigida a preparação das futuras gerações para 

responderem de forma efectiva e produtiva, tal como Costa (2008) defende: 

 
“Para preparar efetivamente meninos e meninas para este futuro, precisamos 
desenvolver atividades e programas que incluam estratégias de pensamentos divergentes. 
Nós devemos ajudá-los a desenvolver uma atitude de abertura para o futuro, dando às 
crianças oportunidades para desenvolver tal atitude, estaremos ajudando-as a aprender a 
pensar de uma maneira antecipatória a respeito das possibilidades de seu futuro. Pois os 
conhecimentos adquiridos através da prática, e não mais pelo condicionamento, trarão 
um mundo mais amplo para esses jovens.” (Costa, W., 2008). 

Mas as questões que podemos colocar são: que jovens são esses? Qual o seu perfil no futuro? Churches 

(2010) caracteriza o aluno do século XXI, para quem as salas de aula e o respectivo mobiliário escolar 

devem ser (re)pensados, como alunos com as seguintes características: 

“- Technology literate and adept; 

- Media savvy;  

- Flexible and dynamic; 

- Multitasking; 

                                                           
18

  T.L.: Os school designers devem projectar com a mudança em mente. 
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- Communicators and collaborators; 

- Interactive and networked; 

- Reflective and critical; 

- Instant; 

- Creative and adaptive; 

- Student centric, life-long learners & anywhere anytime 

learners; 

- Have multimodal learning styles.” 
19

 (Churches, A., 2010). 

Das características referidas podemos identificar três áreas que, a nosso ver, merecem maior enfoque, 

por serem as bases de desenvolvimento para todas as restantes acima enumeradas: as novas 

tecnologias, o network e a criatividade. São os desafios do século XXI e portanto é para eles que 

devemos convergir o nosso futuro. 

 

2|2.2. As novas tecnologias e o seu impacto na sociedade 

Ao debater-se o rumo dos futuros espaços de aprendizagem, concebidos em conformidade com as 

competências exigidas para os alunos das próximas gerações, as novas tecnologias assumem “uma 

capital importância e pertinência pelos desafios que a sociedade do conhecimento coloca à família e à 

escola na educação e formação do cidadão, neste novo milénio.” (Albano, A., 2010, p. 5). 

Devemos por isso tentar compreender um pouco melhor que papel representam na sociedade de hoje e 

o que poderão representar na sociedade do futuro. 

Castells (2007) alerta para as mudanças sociais provocadas pelas novas tecnologias, que, segundo ele 

têm gerado um novo tipo de sociedade, “the Network Society”
20

. Como principal característica desta 

nova condição, realça a relação que se estabelece entre a comunicação e o poder das relações sociais, 

fruto da tecnologia. Isto é, o autor defende que as novas práticas de interactividade e comunicação, 

através da Internet e do wireless, têm dado um novo estímulo aos meios de comunicação. Constata até 

que, com base no registo histórico, estas transformações têm tido um reflexo importante a nível de 

                                                           
19 T.L.: Tecnologicamente habilitado e adaptado; Conhecedor dos meios de comunicação; Flexível e dinâmico; Multifacetado; 

Comunicadores e colaboradores; Interactivos e conectados em “ rede”; reflexivos e críticos; Com capacidade de resposta; Criativos 
e adaptáveis; Aluno centrado, aprendizes para a vida e aprendizes em qualquer lugar, a qualquer momento; Compreendam estilos 
diferentes de ensino. 

20
  T.L.: A Sociedade em Rede. 
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mudanças sociais, num jogo de poder e domínio. E, consequentemente, a mentalidade social sofre 

modificações e revê as suas normas e os seus valores. Sendo assim, a comunicação passou a ditar a base 

social e, sobretudo, as relações de poder em que, hoje em dia, nos movemos, determinando os espaços 

em que vivemos: “The net outcome of this evolution is a historical shift of the public sphere from the 

institutional realm to the new communication space”
21

 (Castells, M., 2007,p. 238). Ou seja, a Network 

Society advém de um mundo cada vez mais global que exige a mobilidade e a constante conectividade 

entre os indivíduos, através, por exemplo, das redes sociais, viagens e experiências internacionais. 

Facilidades e competências essas que nunca foram tão importantes como nos dias de hoje. 

 

Na origem destes jogos de poder e mutações sociais, encontramos a difusão de todas as possibilidades 

tecnológicas [“…Internet, mobile communication, digital media, and a variety of tools of social 

software…”
22

 (Castells, M., 2007,p. 246)] que permitem a conexão do local e do global, sob a qual a 

sociedade industrial encontrou a sua própria forma de comunicação. Tudo isto resulta num meio que 

dispoleta um novo movimento social ao intervir no método de comunicação global: “They think local, 

rooted in their society, and act global, confronting the power where the power holders are, in the global 

networks of power and in the communication sphere.”
23

 (Castells, M., 2007,p. 249).   

A tecnologia tem sido importante e uma presença constante na evolução da humanidade e tornou-se a 

razão motivadora que revoluciona e que transforma tornando-se uma ferramenta social e cultural, que 

permite a autonomia de cada um:  

“Furthermore, the development of the technology of self-communication is also the product of 

our culture, a culture that emphasizes individual autonomy, and the self-construction of the 

Project of the social actor.(…)And in a time sequence, the more he/she uses the Internet, the 

more autonomous she becomes vis-à-vis societal rules and institutions.”
24

 (Castells, M., 2007, 

p. 249). 

Em suma, os meios digitais de comunicação vieram revolucionar decisivamente a forma de organização 

social através da disponibilização e manipulação de informação, da promoção ao sentido crítico e ao 

activismo: “…the Internet provides the essential plataform for debate, their means of acting on people’s 

                                                           
21

  T.L.: Esta evolução advém de uma mudança histórica da esfera pública, antes  institucional, para um novo espaço de 

comunicação. 
22

  T.L.: Internet, comunicação móvel, meios digitais e toda a variedade de ferramentas para o software social 
23

  T.L.: Eles pensam localmente, integrados na sua sociedade, e agem globalmente, confrontando o poder e os seus detentores, 

através das redes globais de poder e do domínio da comunicação.  
24

  T.L.: Além disso, o desenvolvimento da tecnologia para a auto-comunicação é também produto da nossa cultura, uma cultura 

que enfatiza a autonomia individual e a construção do projecto pelo próprio actor social. (...) E, ao longo do tempo, quanto 
mais ele / ela usa a Internet, mais se torna autónomo perante as regras sociais e instituições. 
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mind…”
25

 (Castells, M., 2007, p. 250), “the struggle to free our minds.”
26

 (Castells, M., p. 259).  

Podemos concluir que pela sua importância os novos meios de comunicação são um factor que o 

sistema educativo não pode ignorar. 

 

2|2.3. As novas tecnologias para a Educação 

Se compreendemos a importância dos meios tecnológicos em todos os espaços sociais, e principalmente 

nos espaços destinados à Educação, devemos também reflectir como deve ser feita a sua integração no 

espaço escola: 

 “Incluir digitalmente não é apenas “alfabetizar” em termos tecnológicos. (…) as tecnologias 

educativas constituem um investimento no desenvolvimento de competências críticas e 

criativas ” (Bahia, S. e Trindade, J.P., 2010, p. 2). 

Podemos referir que Albano (2010), decidido a justificar a importância da aposta nas tecnologias para a 

educação, argumenta que estas têm revelado o seu impacto em diversas áreas, nomeadamente: 

- Nas organizações espaciais das salas de aula, desde a Revolução Industrial com o layout fabril de 

produção até aos dias de hoje; 

- Nas tecnologias de produção que permitem novos materiais para os equipamentos; 

- Nas tecnologias que permitem novos meios de interacção, de transmissão; 

- Na própria tecnologia, que já por si é um know-how, é conhecimento. 

 

E, se a partir dos anos 80 se tem concretizado o encontro entre as tecnologias e a educação, - 

fundamentalmente ao nível técnico – ultimamente este encontro tem interferido no plano pedagógico 

(Albano, 2010). Portanto, o autor apela à reflexão ponderada sobre a intersecção deste tipo de recursos 

no espaço educativo: “A negação do modelo industrial culmina na necessidade de se repensar o espaço 

escolar sob a óptica de novos projectos, novos objectos e novos recursos educativos que, por um lado, 

garantam renovação da prática educativa e, por outro lado, possibilitem a constituição de um mercado.” 

(Albano, A., 2010, p.111). 

É perante este panorama que alertando para a oportunidade de mercado e investimento na concepção 

de novos produtos e equipamentos para o ambiente escolar, já que a Escola, ao longo dos tempos, tem 

vindo a perder o seu poder educativo em prol da perspectiva económica. Por isso, Albano (2010) 

defende que haja um processo de (re)industrialização,  

                                                           
25

  T.L.: A internet oferece a plataforma essencial para o debate, os seus meios de agir sobre a mente das pessoas 
26

  T.L.: A luta para libertar as nossas mentes. 
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“como suporte a entrada de equipamentos e produtos na Escola, para que se consiga realizar 

o que o modelo industrial não conseguiu, isto é: efectuar uma industrialização completa 

dotando a Escola de instrumentos (máquinas, tecnologia) e estabelecendo uma ligação ao 

mercado. Este novo modelo de Escola, que apenas podemos ainda pressentir, tem (…) uma 

forte componente económica. (…) Daí a abertura da Escola ao mercado ser uma realidade.” 

(Albano, A., 2010, p.26). 

 

No fundo, a questão que move a reflexão feita pelo autor é a de definir se os objectos e instrumentos 

digitais deverão ser considerados como o âmago da mudança da prática pedagógica ou unicamente 

como instrumentos auxiliares:  

“O encontro entre a informática e a educação ficar-se-á pela mera introdução e utilização no 

espaço escolar de objectos e instrumentos digitais cujo objectivo é o de serem meros 

complementos e auxiliares do processo educativo ou, para além dessa complementarização e 

apoio pretendem constituir-se como o cerne de uma mutação, mais profunda na realização 

educativa, alterando conteúdos, métodos de ensino bem como o estatuto do professor e do 

aluno na relação educativa?” (Albano, A., 2010, p. 5).  

 

Na verdade a introdução de recursos tecnológicos no espaço escolar, inicialmente não previstos para 

este espaço, é uma constante ao longo da história da educação. Recordemos o caso do recente 

computador portátil Magalhães, já que tem sido alvo de discussão, apesar do grande investimento por 

parte do governo português, tanto a nível de produção como a nível de difusão do produto. É um 

produto que foi desenvolvido, tendo como referência o portátil comum, ignorando o seu utilizador e as 

competências previstas desenvolver. Além disso, foi integrado no meio escolar, sobretudo em idades 

escolares onde momentos como a escrita à mão não devem ser perdidos, já que a capacidade de 

resposta de um riscador como a caneta e o lápis não conseguem ser substituídos. É um instrumento que 

visa o trabalho individual, limitando a oportunidade de trabalho colectivo e de cooperação.  

 A Escola sempre foi e deverá continuar a ser um espaço de difusão dos novos produtos, mas os 

produtos actualmente introduzidos no espaço escolar, não foram concebidos para este ambiente 

específico, “destinando-se a serem utilizados no contexto doméstico, fora do espaço escolar e 

individualmente.” (Albano, A., 2010, p.105) Obviamente que  

“…no domínio dos conteúdos nada impede que um produto multimédia seja utilizado em casa 

e na Escola. No entanto, estes produtos estão pensados para o utilizador caseiro, 

desenvolvendo-se uma estratégia em que o mercado é um factor de aproximação entre o 

espaço escolar e o espaço familiar, ao mesmo tempo que, pelas suas características lúdico-

educativas, se procura que estes produtos retirem à Escola aquilo que lhe confere “valor no 
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mercado”: o monopólio em termos de transmissão formal de conhecimentos” (Albano, A., 

2010, p.20).  

 

Segundo o autor, a Escola deverá passar a ser o espaço privilegiado de difusão dos novos produtos, 

assumida como uma indústria, o que coloca a oportunidade de mercado em aberto principalmente para 

a acção do Design Industrial:  

“Desde então, sobretudo nas décadas de oitenta e noventa, com o avanço das T.I.C. e a reflexão 

económica, a industrialização expande-se, sobretudo, ao sector da educação/formação em que os 

produtos digitais e a engenharia educativa representem um mercado considerável.” (Albano, A., 2010, 

p. 6). 

 

A resposta está em fazer valorizar a responsabilidade social e o crescimento intelectual saudável da 

sociedade, através do valor acrescido deste tipo de produtos, encarando-os como um investimento 

fundamental. Devemos promover, então, a utilização de produtos tecnológicos que dêem novo sentido 

à Escola, que reatribuam a importância do aluno na Escola, procurando trabalhar sobre as suas 

propriedades específicas para o ambiente escolar e para as respectivas actividades pedagógicas. 

Ou seja, dever-se-á procurar o cruzamento do espaço escolar com o espaço educativo, numa utilização 

interior e exterior à sala de aula, através das Tecnologias de Informação e Comunicação (T.I.C.), 

conscientes de que a tecnologia pode alterar a organização deste espaço. E, por isso, como Wolf (2002) 

defende, o espaço escola e a sua tecnologia devem ser desenvolvidos em simultâneo, a pensar um no 

outro. Ou seja, dever-se-á levar a cabo um processo simultâneo de redefinição da escola e da educação, 

cujo produto se verifique, sobretudo, fisicamente, através dos espaços e equipamentos. (Wiles, J., 2010, 

pp. 3 e 4). 

Todavia, o desenvolvimento e progressão destes meios no nosso quotidiano, tendo em conta o 

conhecimento que temos da sociedade de hoje, deve ser feito com alguma precaução e integrando 

algumas preocupações, nomeadamente a inclusão social. Se a integração tecnológica ainda é assunto de 

contestação e reflexão, não deixa de fazer sentido compreender o seu potencial, o quanto a sua 

utilização poderá ajudar a diferenças e injustiças sociais e trazer uma melhoria na vida social e 

individual. As T.I.C., ao possibilitarem a exposição da informação e da sua organização, sob diferentes 

tipos de representação (sensorial, perceptiva e cognitiva), favorecem o acesso a esses mesmos dados e 

encorajam a participação e a formação de todos os alunos, fundamental para uma “escola 

inclusiva”(Bahia, S. e Trindade, J.P., 2010, p.4). 

Em suma, as tecnologias devem ser vistas como um meio facilitador para a entidade Escola atingir os 

principais objectivos e o seu principal fim: “garantir uma permanente acção formativa orientada para 
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favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da 

sociedade.” e responder “às necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho” 

(Bahia, S. e Trindade, J.P., 2010, p.1). 

 

2|2.4. A Criatividade e a Ludicidade para a Educação 

A "Criatividade é um recurso humano natural que necessita de ser mais cultivado neste momento da 

história”, já que “Pretende-se que nasça um novo olhar sobre as questões, um questionar os 

estereótipos, uma mudança de atitude” (Costa, W. citando Alencar, 2001, 2008, p. 453). 

Daí apresentarmos a (re)valorização da imaginação e da iniciativa criativa, tanto a nível individual como 

das organizações, como elementos fundamentais no processo de aprendizagem e do exercício 

profissional, pois a criatividade não pode deixar de ser entendida como uma apetência para a 

sobrevivência, nas próximas décadas. E Moura (2009) chega mesmo a reconhecê-la como “uma 

condição de existência” e como “a grande descoberta do século XXI.”  

Mas não é recente o facto de que a criatividade é inerente à natureza de cada ser humano e, por isso, 

deve-se reconhecer e desenvolver o potencial criativo de cada um, como um “objectivo chave da 

educação” (Bahia, S., 2007, p.18), dado que “a criatividade é a filha da memória e que preside ao 

conhecimento” (Bahia, S., 2007, p.11) e a base de construção de uma cultura (Moura, 2009). 

Na teoria do investimento criativo de Sternberg e Lubart, é posto em causa a produção de 

conhecimento só com base na capacidade de aprendizagem e memória, já que a tecnologia supera a 

capacidade humana (Bahia, S., 2007,p.24). O modelo refere a promoção, nomeadamente, da 

inteligência, do conhecimento, dos diferentes estilos de pensamento, das características de 

personalidade, da motivação e do ambiente, como método para alcançar a habilidade criativa de cada 

sociedade. Pois, “a promoção de uma cultura do conhecimento deve ser vista como a única forma de 

gerar desenvolvimento social e económico” (Moura, 2009). 

No Next Generation Forum
27

 (2000) reforça, ainda, esta convicção com base na relação entre 

aprendizagem, ludicidade e criatividade, como plano de sustentação ao desenvolvimento da The 

Creative Society, onde as crianças são os indivíduos em que mais faz sentido investir nesse sentido: 

                                                           
27 Criada em 1998 pela LEGO Company. 
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“Children are vital to this transition to the Creative Society, not only because they are the 

“Next Generation”, but also because childhood is naturally one of the most creative 

periods of our lives.”
28

 (Next Generation Forum, 2000, p.4). 

 

Posto isto, compreende-se quando Moura (2009) promove o slogan “Criatividade e Inovação” como 

base para o desenvolvimento da sociedade, reconhecendo o papel das escolas, em conjunto com as 

comunidades e cidades. Enumera, então, a liberdade, o conhecimento, a interacção social (que 

conjugue tolerância e diversidade), como as ferramentas-chave que despoletam o processo criativo. No 

entanto, recorda que sem um espaço físico preparado para a experimentação, essa condição não se 

realiza: “a criatividade não se decreta, mas é possível e urgente promover as melhores condições 

sociais, culturais e espaciais para que ela possa emergir” (Moura, L., 2009). 

Defendemos, assim, a atenção e o investimento para os espaços de aprendizagem, sempre em conjunto 

com os equipamentos que o povoam, neste momento de ruptura social para alcançar um próximo nível 

de desenvolvimento. O factor lúdico é a resposta a este desafio, já que, segundo Costa (2008), a 

ludicidade facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, criando oportunidades 

para momentos de socialização, comunicação e construção de conhecimento. Deve ser reconhecida 

como um meio facilitador para a criança fazer valer a sua capacidade criativa. 

O carácter de ludicidade é directamente associado ao conceito de jogo. É neste contexto que se 

pretende chegar a um maior envolvimento do aluno, uma maior cooperação dos envolvidos e o 

consequente desenvolvimento da criatividade. Portanto, a capacidade que os contextos lúdicos têm 

para conquistar a atenção e o empenho dos alunos será “…uma condição necessária para o 

desenvolvimento de uma atitude criativa”. E, claro está, que quanto maior o desafio despoletado, maior 

o empenho nessa tarefa (Bahia, S. et al., 2006, p. 137).  

Por outro lado, o jogo é um “fenómeno cultural” (Bahia, S. et al., 2006, p.137) que se rege pelos “limites 

temporais, espaciais e das suas próprias regras” (Bahia, S. et al., 2006, p.137). É o grau de desafio que 

dita o envolvimento do jogador e proporciona um momento de particular criatividade, pois  

“requer envolvimento (concentração total), divertimento (momento em que se sai da 

realidade quotidiana), clareza (compreensão do que se faz), confiança (sentimento de que 

o jogo se adequa às capacidades), serenidade (sentimento de paz e de ausência de 

preocupações), intemporalidade (concentração exclusiva no momento presente) e, ainda, 

motivação (compreensão intrínseca nos passos do jogo e desejo de continuar até ao fim)” 

(Bahia, S. et al. citando Csikszentmihalyi, 1990, 2006, p.137).  

                                                           
28 T.L.: As crianças são fundamentais para esta transição para a sociedade criativa, não só porque são a “Próxima Geração”, como 

também a infânciaé naturalmente um dos períodos das nossas vidas mais criativo. 
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Então, será que podemos fazer um paralelo entre a forma de estar aquando um jogo e o que se procura 

numa sala de aula? 

Para a concepção destes espaços e equipamentos devemos ter em consideração que, na infância, o jogo 

já ocorre de forma espontânea, inata e, por isso, a comunicação, a confiança, a empatia, a intimidade, a 

liberdade e a consciência dos limites são os factores mais desenvolvidos e estimulados: “No jogo com 

outrém aprende-se a viver socialmente, respeitando regras, cumprindo normas, esperando a sua vez e 

interagindo de uma forma mais organizada.” (Bahia, S. et al., 2006, p.142). Podemos ainda afirmar “ Sem 

dúvida que o jogo está na génese do pensamento, da descoberta de si mesmo, da possibilidade de 

experimentar, de criar e, mesmo, de transformar o mundo.” (Bahia, S. et al., 2006, p.142). 

Podemos concluir que para o desenvolvimento de qualquer espaço ou equipamento educativo, a 

promoção lúdico-criativa é uma das chaves para o bom suporte pedagógico, visando a melhor formação 

e envolvimento possível do aluno. Como projectistas devemos ter em conta o factor ludicidade como 

uma das alavancas da criatividade. 

 

2|3. A relação entre espaço físico e a aprendizagem 

 

Se procurarmos delinear o perfil do aluno das próximas gerações, devemos compreender em que 

sentido o espaço físico que o envolve deve ser encarado. 

Devemos ter em conta, antes de mais, que a forma como o espaço é concebido influencia e determina 

os comportamentos dos indivíduos que o habitam. Isto é, principalmente num espaço e ambiente de 

aprendizagem, “…a forma como o espaço é concebido influencia não só os padrões de comunicação mas 

também as relações de poder entre professores e alunos. Estas relações são importantes porque podem 

afectar o grau com que os alunos adquirem o domínio da aula e se tornam alunos independentes.”  

(Arends, R.I., 2008, p. 126): 

 

“Um ambiente bem pensado promove o progresso das crianças em termos de 
desenvolvimento físico, comunicação, competências cognitivas e interacções sociais.” 
(Hohmann, M. & Post, J., 2007, p. 101). 

Portanto, o espaço deve reflectir a finalidade e a mensagem pedagógica, de modo a alcançar o objectivo 

educativo: 

“When “form follows function” prevails as a design principle and the function is shifting 
fundamentally to address such concepts as meeting student interests, school facilities will 
need to accommodate different learning styles and contexts”

29
 (Washor, E., 2003, p.1). 

                                                           
29 T.L.: Quando “forma segue a função” prevalece como um princípio de design e a função tem sido alterada ao abordar os 

interesses dos alunos, as escolas têm que adaptar-se a diferentes estilos de ensino e contextos. 
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Esquema 1: As três dimensões da sala de aula 

(fonte: Arends, p.144) 

Muitas das alterações que aconteceram na sala de aula, ao longo dos tempos, foram motivadas 

precisamente pelo modelo educativo vigente. De modo a aprofundar esta problemática, Akinsanmi 

(2010a) relaciona, pela primeira vez, as condições físicas e materiais com as três escolas do pensamento: 

 

Behaviorismo (séc. XIX e XX): uma vez que se considerava a mente como uma tabula rasa, a experiência 

era defendida como a única fonte de conhecimento. Logo, o aluno, sob a condição de total passividade, 

era o destinatário do conhecimento transferido de forma objectiva e absoluta pelo professor. 

O mobiliário desta sala de aula era organizado em colunas e filas, sem o mínimo de flexibilidade. A 

secretária do professor era o elemento central do espaço, normalmente colocado em frente ao quadro 

de forma a que o campo de visão fosse o melhor. 

 

Cognitivismo (2ª metade do séc. XIX): a mente desta vez é considerada uma black box, já que cada vez 

que o indivíduo recebesse informação, tinha a capacidade de a processar mentalmente e daí extrair 

conhecimento que, por fim, se traduzia numa acção. O aluno tinha, então, um papel activo, sobretudo 

nos momentos de exploração fora do espaço da sala de aula, incrementando a curiosidade e a iniciativa 

de exploração. 

Mas o espaço, mesmo assim, não sofreu grandes alterações, mantendo-se as colunas e filas de 

secretárias viradas para o espaço do professor, no topo da sala. 

 

Construtivismo (séc. XX): o conhecimento resulta das experiências em determinado contexto social, 

cultural e físico do indivíduo. Assim, é atribuída a responsabilidade ao aluno para uma aprendizagem 

activa e resultante da prática, onde a interacção social é fundamental. O professor é, desta vez, um 

mentor, um instrutor. 
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A organização do espaço é concebida com base em momentos de colaboração, cooperação e 

experimentação. A secretária do professor como elemento de foco é retirada e o ambiente aproxima-se 

de uma sala de estar, confortável, segura e estimulante. As actividades deixam de ter lugares definidos, 

deixando esse momento de selecção ao critério do aluno com o intuito de que procurar aquele que 

melhor se adapte. Contudo, concluímos que são muito poucas as escolas que têm estas condições. 

  

No século XIX, uma vez que a aprendizagem era considerada passiva, as salas eram rectangulares, os 

lugares fixos (em muitos casos, aparafusados directamente ao chão e/ou conectados com a secretária) e 

apenas poderíamos encontrar quadros pretos (o elemento mais importante) e estantes para os livros, 

como equipamento auxiliar. Desde então, a disposição tradicional tem-se mantido pelas secretárias e 

assentos em filas e colunas, impedindo uma performance dinâmica e estimulante na sala. Os actuais 

designers e arquitectos têm falhado na compreensão da lógica e logística pedagógica para interpretá-la 

espacial e fisicamente. E como defende, “A holistic approach must be used to create “places of learning” 

and not just “spaces for learning”
30

. 

É então por isso, que, segundo a filosofia educacional da Reggio Emilia e a pedagogia de Montessori, o 

espaço deverá ser encarado como um interveniente na acção educativa e é classificado mesmo como o 

“third” teacher
31

 (Laderas-KIlkenny, 2007). 

 

Mas é certo que é muito difícil, se não impossível, encontrar uma única solução ideal para uma sala de 

aula, de modo a que seja igualmente adequada a todos os alunos da turma e a todas as actividades. Por 

isso a flexibilidade é actualmente um factor determinante, defendido em consenso por todos os 

investigadores, como característica fundamental para estes espaços e respectivos equipamentos. Assim 

será possível promover a estimulação e motivação do aluno, num ambiente adequado e adaptável e, 

promover o envolvimento individual e de grupo, dependendo sempre da iniciativa do adulto: 

 “…take control of their environment, move things, put up resources that shape or 

stimulate their thinking.”
32

 (JISC, 2008). 

Actualmente já existem layouts pré-estabelecidos que permitem tornar uma sala de aula mais funcional, 

conforme o tipo de exposição e/ou actividade. A variedade de abordagens instrucionais mantém os 

alunos e os professores interessados e envolvidos na aprendizagem: 

                                                           
30

 T.L.: Uma abordagem holística deve ser usada para criar "espaços de aprendizagem" e não apenas "espaços para 

aprendizagem”. 
31 T.L.: “terceiro” professor. 

32
 T.L.: …controle o seu ambiente, mude as coisas, ponha-os em contacto com o que coisas que moldem ou estimulem o seu 

pensamento. 

http://nkilkenny.wordpress.com/2007/07/08/reggio-emilia-the-environment-is-the-third-teacher/
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Aula expositiva: quando o professor pretende dar aos seus alunos instruções prévias e, por isso, o 

ambiente deve ser muito bem estruturado. 

 

 

Esquema 2: A aula expositiva 

(fonte: Arends, p. 270) 

 

Aula de instrução directa: é necessária uma “orquestração cuidadosa” e o ambiente de aprendizagem é 

do tipo empresarial. 

 

Esquema 3:  A aula instrução directa 

(fonte: Arends, p. 296) 
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Aula de aprendizagem cooperativa: a disposição das secretárias deve estar em grupos ou em “asas”, de 

modo a que haja interacção social e oportunidade de colaboração. 

 

Esquema 4:  A aula de aprendizagem cooperativa 

(fonte: Arends, p. 359) 

Aula de discussão/debate: a formação de carteiras para uma discussão deverá ser em “U” ou em 

círculo, pois o discurso e a discussão são fundamentais a todos os níveis de ensino. 

 



 

Patrícia Pereira 29 

Esquema 5:  A aula de discussão/debate 

(fonte: Arends, p. 423) 

 

Posto isto, admitimos que para proporcionar estes diferentes layouts de sala de aula, o mobiliário e 

restantes equipamentos devem ser suficientemente “portatéis” e “flexíveis” para permitir uma rápida 

adaptação a diferentes circunstâncias. 

 

2 |4. A relação entre o espaço sala de aula e a cor  
 

A cor é um elemento de grande importância no nosso dia-a-dia e no das crianças é imprescindível. 

Desde muito cedo as crianças têm o instinto para estabelecer uma conexão emocional com as cores, já 

que representa uma presença significativa nos seus brinquedos e nos seus ambientes, e é 

frequentemente associada à identificação de géneros.  

Já foram levadas a cabo diversas investigações sobre a ligação emocional entre as crianças e as cores e 

todas elas destacam a importância do elemento colorido na vida da criança, inclusive nas opções e 

escolhas que fazem no seu dia-a-dia. 

 

O caso dos ambientes escolares não é uma excepção. Os espaços devem fazer uso das cores para 

promover a melhor relação possível entre a criança, o espaço e o equipamento. Contudo, segundo o 

estudo realizado por Boyatzis e Varghese (1993), a selecção de cores não pode ser estipulada, depende 

sempre da experiência de cada criança: “…however, are not in any way universal. Our study suggests 

that whether a color-related emotion is positive or negative depends on the child’s personal experience 

with that color.”
33

 (Boyatzis, C. e Varghese, R., 1993, p.84). 

Por isso, sempre que possível, a criança deveria ter a possibilidade de seleccionar a cor que mais lhe 

agrada para o ambiente, mesmo que seja apenas para o seu espaço particular de trabalho na sala de 

aula, o que nos conduz aos factores como a personalização e individualização, que defendemos com 

alternativa à standardização. 

 

Numa outra abordagem, Marberry (2004) sugere que adaptemos, para determinadas situações, os 

conhecimentos já obtidos da Psicologia da Cor, que nos chamam a atenção para os comportamentos ou 

formas de estar despoletados por cada cor. Recolhe, de diferentes estudos, três sugestões aplicadas aos 

espaços e equipamentos: 

                                                           
33

  T.L.: No entanto, não são, de modo algum, universais. O nosso estudo sugere que uma emoção relacionada com a cor só é 

positiva ou negativa dependo da experiência pessoal da criança com essa cor. 
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- uso de cores consideradas menos estimulantes para as actividades que exigem uma concentração 

maior, como por exemplo, a leitura; 

- a introdução de elementos verdes no espaço com resultados positivos no controlo de problemas, 

como a hiperactividade ou défice de atenção; 

- utilização de paredes de cores contrastantes para promover a cooperação entre as crianças (Marberry, 

S.,2004, p. 7). 

Deve ser levado em conta que, como não nos alongámos muito no estudo do impacto das cores, 

apresentamos estas últimas sugestões e dados ao procurar reunir a informação considerada mais 

relevante nesta fase. 

 

2|5. O Design para a escola e o respectivo equipamento 

As necessárias intervenções, a nível de Design, para as escolas, nomeadamente a intervenção no seu 

mobiliário e equipamento têm sido sistematicamente adiadas. Esta é uma conclusão de Jeffrey Vicent, o 

co-director do Center for Cities and Schools, que afirmou “fear and liability are restricting designs for 

learning”
34

 (American Architectural Foundation, 2007, p.15). Muitos dos que têm participado neste 

processo descrevem o actual processo de Design como “rigid and bureaucratic”
35

 (Amercican 

Architectural Foundation, 2007, p. 15), o que tem posto em causa a liberdade criativa. Bogle, presidente 

e chefe executivo da AAF, sugere, ainda, que 

“…there is often a tension between the push to meet a budget or Schedule and the need 
for seats, and the time it takes to develop creative designs that reflect the education 
philosophy of the community.”

36
 (American Architectural Foundation, 2007, p.15). 

 

Por outro lado e, talvez, mais importante ainda, os peritos constatam a lacuna nas soluções 

apresentadas até agora, o que leva Jilk, enquanto Educational Planner do Atelier Jilk, a afirmar  

“Form is falling function”
37

 (American Architectural Foundation, 2007, p.23).   

Podemos concluir que os designers têm que saber intervir mais rapidamente perante as mudanças 

actuais, procurando criar respostas mais eficazes e céleres para os utilizadores. 

                                                           
34

  T.L.: medo e responsabilidade estão a restringir os projectos de design para o ensino. 
35

  T.L.: rígido e burocrático 
36

  T.L.: há muitas vezes uma tensão entre o limite orçamental e de calendário e o tempo necessário para desenvolver um 

projecto criativo que reflicta a filosofia de educação da comunidade. 
37

  T.L.: A forma não está seguir a função. 
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Segundo o relatório da A.A.F. (2007), na última década educadores e designers têm percorrido 

trajectórias separadas, ainda que paralelas, para desenvolver estas soluções. Então, dever-se-á integrar, 

também, os conhecimentos e vivências dos habituais “actores” deste contexto no processo, de forma a 

encontrar respostas plausíveis. Na verdade, esta é uma situação comum na prática do Design, em que 

existe um afastamento do projectista e dos restantes partes interessadas: “paradoxically practitioners 

and students are probably best placed to make the most impact on how that space is designed and then 

used”
38

 ( JISC, 2008). Por isso, devemos considerer o envolvimento dos utilizadores nas fases 

conceptuais e de desenvolvimento dos projectistas: “Those who use a learning environment are the real 

experts and involving them in the design and equipping of a school building will ensure the creation of an 

effective school.”
39

 (British Council for School Environments & British Educational Suppliers Association, 

(s.d.), p. 3). Estas práticas projectuais que incluem a observação dos utilizadores são claramente 

expostas pelo conceito de Emphatic Design. 

Ainda no mesmo relatório, é discutida a opção entre personalização e standardização, neste contexto: 

“There was significant discussion regarding the tension between standardization, given the 
new demands for accountability and the growing effort to personalize learning. In many 
ways, these two powerful trends are in direct conflict. Many education reformers believe 
that the standardization of learning in the past 50 years has been a great failure and is one 
of the principal reasons so many young people continue to drop out of school. These 
reformers point to a growing body of research on the importance of personalized 
learning.”

 40
 (American Architectural Foundation, 2007, p.16). 

 

Este debate aplica-se ao modo como pretendemos projectar o espaço de aprendizagem. A escola e o 

próprio equipamento e mobiliário, acreditamos, deverão reflectir este tipo de preocupação, pois cada 

projecto vive das suas particularidades que não devem ser ignoradas. O projecto de design para cada 

caso deverá tomar decisões mediante as particularidades da escola, da pedagogia vigente, do local, da 

cultura, do aluno. A standardização tem sido um dos obstáculos à solução devidamente adaptada. 

                                                           
38

 T.L.: paradoxalmente os utilizadores e os estudantes são provavelmente os melhores para responder como o espaço deve ser 

concebido e usado. 

39 T.L.: Os que vivem num ambiente de aprendizagem são os verdadeiros peritos e envolvê-los no projecto e no equipar de uma 

escola garantirá a criação de uma escola eficaz. 
 
40 T.L.: Existiu uma discussão significativa em relação à tensão entre standardização, dada as novas prestações de contas e o 

crescente esforço para personalizar o ensino. Durante muitos anos, estas duas fortes tendências estiveram em conflito. Muitos 

revolucionários da educação acreditam que a standardização do ensino, nos últimos 50 anos, tem falhado e que é uma das 

principais razões para muitos jovens deixarem a escola. Estes revolucionários defendem um investimento na investigação sobre a 

importância da personalização do ensino. 
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“Reimagine what a school can be, do it well, make it great, because it matters.”
 41

 (American 

Architectural Foundation, 2007, p. 8)  

 

Uma vez compreendida a importância do sentido crítico do projectista, faz sentido enumerar que 

perspectiva Sandy Speicher, como representante do Design for Learning na IDEO, numa entrevista com 

a MetropolisMag (2009), considera indispensável no processo de criação das escolas e do seu 

equipamento e mobiliário: 

 

“1. Pull, don’t push. Create an environment that raises a lot of questions from each of your 
students, and help them translate that into insight and understanding. Education is too 
often seen as the transmission of knowledge. Real learning happens when the student feels 
the need to reconcile a question he or she is facing—and can’t help but seek out an 
answer.  

2. Create from relevance. Engage kids in ways that have relevance to them, and you’ll 
capture their attention and imagination. Allow them to experience the concepts you’re 
teaching firsthand, and then discuss them (or, better yet, work to address them!) instead 
of relying on explanation alone.  

3. Stop calling them “soft” skills. Talents such as creativity, collaboration, communication, 
empathy, and adaptability are not just nice to have; they’re the core capabilities of a 21st-
century global economy facing complex challenges.  

4. Allow for variation. Evolve past a one-size-fits-all mentality and permit mass 
customization, both in the system and the classroom. Too often, equality in education is 
treated as sameness. The truth is that everyone is starting from a different place and going 
to a different place.  

5. No more sage onstage. Engaged learning can’t always happen in neat rows. People 
need to get their hands dirty. They need to feel, experience, and build. In this interactive 
environment, the role of the teacher is transformed from the expert telling people the 
answer to an enabler of learning. Step away from the front of the room and find a place to 
engage with your learners as the “guide on the side.” 

6. Teachers are designers. Let them create. Build an environment where your teachers are 
actively engaged in learning by doing. Shift the conversation from prescriptive rules to 
permissive guidance. Even though the resulting environment may be more complicated to 
manage, the teachers will produce amazing results. 

7. Build a learning community. Learning doesn’t happen in the child’s mind alone. It 
happens through the social interactions with other kids and teachers, parents, the 
community, and the world at large. It really does take a village. Schools should find new 
ways to engage parents and build local and national partnerships. This doesn’t just benefit 
the child—it brings new resources and knowledge to your institution. 

                                                           
41 T.L.: Reimagine o que a escola poderá ser, faça-o bem, torne-o melhor, porque interessa. 
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8. Be an anthropologist, not an archaeologist. An archaeologist seeks to understand the 
past by investigating its relics and digging for the truth of what was. An anthropologist 
studies people to understand their values, needs, and desires. If you want to design new 
solutions for the future, you have to understand what people care about and design for 
that. Don’t dig for the answer—connect. 

9. Incubate the future. (…) Allow children to see their role in creating this world by 
studying and creating for topics like global warming, transportation, waste management, 
health care, poverty, and even education. It’s not about finding the right answer. It’s about 
being in a place where we learn ambition, involvement, responsibility, not to mention 
science, math, and literature. 

10. Change the discourse. If you want to drive new behavior, you have to measure new 
things. Skills such as creativity and collaboration can’t be measured on a bubble chart. We 
need to create new assessments that help us understand and talk about the 
developmental progress of 21st-century skills. This is not just about measuring outcomes, 
but also measuring process. We need formative assessments that are just as important as 
numeric ones. And here’s the trick: we can’t just have the measures. We actually have to 
value them.”

42
 

                                                           
42 T.L.: 1. Impulsione, não empurre. Crie um ambiente que levante muitas questões aos alunos e ajude-os a traduzi-las em 

aprendizagem e compreensão.Educação é também frequentemente vista como transmissão de conhecimento. A verdadeira 

aprendizagem acontece quando o estudante sente a necessidade de procurar a resposta para a questão com que se depara. 

2. Crie a partir da pertinência. Envolva as crianças em algo que tenha relevância para elas e irá captar a sua atenção e imaginação. 

Permita que experienciem conceitos que você está a ensinar em primeira mão e, aí, discutam-nos (ou melhor, trabalhem para 

resolvê-los!) em vez de ficar apenas pela experiência. 

 

3. Deixe de lhes denominar competências secundárias. Talentos como criatividade, colaboração, comunicação, empatia e 

adaptabilidade não são apenas positivas de ter; são as principais capacidades para a economia global do séc. XXI para enfrentar os 

desafios complexos. 

 

4. Permita a variedade. Envolva a mentalidade do passado de “um para todos” e permita a costumização em massa, ambas no 

sistema e na sala de aula. Muitas vezes, igualdade na educação é tratada da mesma forma. A verdade é que toda a gente começa 

num ponto diferente e vai para um ponto diferente. 

5. Fim ao sábio em palco. O método de ensino nem sempre pode acontecerem filas organizadas. As pessoas precisam de “sujar” 

as mãos. Necessitam de sentir, experenciar e construir. Neste ambiente interactivo, o papel do professor passa de fonte de 

informação. Que saia da frente da sala e encontre um lugar onde ajude os alunos como guia. 

 

6. Os professores são designers. Vamos deixá-los criar. Conceba um ambiente onde os professores estejam activamente 

envolvidos no ensino. Altere a coversa advinda de regras prescritas para uma orientação permissiva. Até sobre os ambientes 

resultantes que provavelmente são os mais complicados de gerir, os professores irão produzir resultados fantásticos. 

 

7. Forme uma comunidade de aprendizagem. A aprendizagem não acontece na mente da criança isoladamente. Sucede através 

das interacções sociais com outras crianças e professores, pais a comunidade e o mundo em geral. É mesmo necessária uma 

aldeia. As escolas deveriam encontrar novas formas de envolver os pais e criar parcerias locais e nacionais. Não só é benéfico para 

a criança – origina novos recursos e conhecimento para a sua instituição. 

 

8. Seja um antropólogo e não um arqueólogo. Um arqueólogo visa compreender o passado, investigando relíquias e escavando 

para chegar à verdade do que estas foram. Um antropólogo estuda pessoas para perceber os seus valores, necessidades e desejos. 

Se quiseres projectar novas soluções para o futuro, tens de compreender o que as pessoas dão importância e projectar para isso 

mesmo. Não escaves para encontrar a resposta, relaciona. 
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2|5.1. O mobiliário escolar: forma vs função?  

Como temos visto até aqui, o mobiliário escolar consagra, acima de tudo, uma correlação entre a forma 

e a função. É, então, sob esta perspectiva que vamos procurar de que modo o equilíbrio se estabelece 

entre estes dois factores, com base no artigo de Richards (2006), precisamente sobre esta temática. 

Antes de mais, devemos propor-nos a questionar o quanto a estrutura arquitectónica condiciona a 

concepção do mobiliário escolar. Se a flexibilidade é visto como o factor crítico, até que ponto se 

justifica o tamanho investimento na reestruturação arquitectónica, quando o mobiliário pode ser 

flexível (forma) o suficiente para criar novos espaços (função)? Por outro lado, constata-se que em 

qualquer realidade escolar, o mesmo espaço é explorado para diferentes actividades (função), o que 

significa que o mobiliário escolar e a sua disposição (forma) são o que define a funcionalidade do 

espaço. Prevê-se, então, um mobiliário escolar flexível, móvel e multifuncional. E, portanto, o desenho 

do mobiliário escolar não pode mais ser simplificado e standardizado, como feito até agora, cujo 

desenho é baseado numa só postura rígida. 

Contudo, a realidade constrange estas iniciativas e não podemos deixar de expôr as limitações 

económicas e burocráticas. A restrição dos orçamentos força o corte nas despesas de manutenção, 

exigindo um nível de durabilidade muito elevado perante o mobiliário. Assim, no momento de selecção 

do produto, procura-se que este não só responda às várias necessidades – já que servem às várias 

actividades desenvolvidas no mesmo espaço - como mantenha o bom aspecto, ao longo do tempo. 

As Câmara Municipais (entidade responsável pela selecção, no sistema português) mergulharam num 

sistema de habituação, em que se prendem a determinados produtores industriais e a um estilo de 

mobiliário que cria a ilusão de que responde a todas e qualquer função. O que significa que, 

independentemente do espaço e da actividade (função) em que estão inseridos, o conforto (forma) dos 

seus utilizadores tem sido, por isso, posto em causa. 

Mas, claro está, a fase de concepção e produção é que dita a disponibilidade dos produtos. 

A nível industrial, estamos a alimentar um sistema em que a velocidade e o custo de produção sejam 

                                                                                                                                                                          
9. Incube o futuro. Permita que as crianças vejam o seu papel, a sua importância na criação deste mundo, estudando e criando 

para temáticas como aquecimento global, transporte, gestão de recursos, saúde, pobreza e até educação. Não se trata de 

encontrar a resposta certa, mas sim de estar num lugar onde aprendemos ambição, envolvimento, responsabilidade, para não 

mencionar ciência, matemática e literatura. 

 

10. Altere o discurso. Se quiseres conduzir para uma nova maneira de estar, tens que considerar novas coisas. Competências 

como criatividade e colaboração não podem ser medidas. Precisamos de criar novos métodos de avaliação que ajudem a 

compreender e a falar sobre o processo de desenvolvimento das competências do séc. XXI. Não se trata apenas de avaliar 

resultados mas também o processo. São necessários métodos de avaliação formativos tão importantes quanto os quantitativos. E 

aqui está o truque: não podemos só avaliá-los. De facto, temos que valorizá-los. 
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mais decisivos do que a procura da melhor solução. Na verdade, os processos de construção dos 

modelos, de prototipagem e de produção em série têm desvalorizado o momento crítico de teste com 

os utilizadores. A selecção e a compra do produto têm acontecido sem que o produto seja de facto 

testado, logo, a responsabilidade não pode ser atribuída a quem selecciona, mas também a quem 

desenha e produz. 

 

Por outro lado, nesta indagação sobre o equilíbro forma-função, deparamo-nos com um outro factor. As 

transformações acontecem a uma velocidade estonteante, levando-nos a questionar: que mobiliário na 

sala de aula do futuro? Amanhã ainda existirão salas de aula? Richards (2006), a propósito, classifica o 

termo Estado da Arte para este tema “misnomer”
43

 (Richards, J.B., 2006), pois o conhecimento que nos 

traga alguma estabilidade para estas decisões projectuais ainda é incerto. De qualquer forma, devemos 

desprendermo-nos do passado e do que foi feito antes: “Models of today are based on visions of the 

past and even the ideal model is based on the best of the past. We are stuck there.”
44

 (Wolf, S., 2002, 

p.61). E a resposta está precisamente num mobiliário, mais uma vez, flexível e adaptável (forma), pronto 

para os próximos desafios que se advinham (função). O designer deve admitir a responsabilidade de 

criar mobiliário flexível (forma), que não só atribua um propósito ao espaço (função), como defina o 

próprio espaço (forma), o que conseguirá mais facilmente no trabalho conjunto com professores e 

gestores para que as decisões sejam tomadas de forma ponderada e realista.  

Assim, a verdadeira inovação está precisamente no mobiliário escolar, em que a forma e a função se 

relacionam de forma eficaz e adaptada. 

 

2|6. A Escola e as características do desenvolvimento da criança no 1º Ciclo do Ensino Básico 

O projecto de qualquer produto implica o conhecimento do seu utilizador e das suas competências. E, 

para este caso, a criança é, sem dúvida, o principal utilizador. Assim, em seguida, iremos expôr alguns 

dados importantes característicos da faixa etária pertencente ao nível de ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, o nicho seleccionado para este trabalho de investigação. Simultaneamente, pretende-se dar 

relevo à significância que a escola e as condições oferecidas têm para a criança, nesta idade. 

 A escola é o espaço onde a criança passa grande parte do seu dia e, por isso, representa a sua principal 

fonte educativa. Aliás, “…a escola constitui a experiência central nesta fase da vida. Nesta fase a escola é 

                                                           
43

  T.L.: Termo impróprio/inadequado. 
44

  T.L.: Os modelos de hoje são baseados em visões do passado e mesmo o modelo ideal baseia-se no melhor do passado. Nós 

estamos presos lá. 
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um ponto fulcral para o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial da criança.” (Serviço de 

Psicologia, 2005, p.3). 

É, entre os 5 e os 10 anos, denominada “idade escolar” (Serviço de Psicologia, 2005, p.3), que 

acontecem grandes progressos no desenvolvimento da criança. De tal forma que  

“No final da idade escolar pode-se ter alguma ideia do que a criança será como um jovem 

adulto, e as mudanças que têm lugar durante a adolescência dependem, em grande parte, da 

pessoa em que a criança se tornou na idade escolar.” (Serviço de Psicologia, 2005, p.19).  

Pois, na verdade, apesar da escassa investigação sobre esta fase, “Esta idade cobre os progressos mais 

importantes no pensamento lógico e criativo, no julgamento moral, memória e capacidade de ler e de 

escrever.” (Serviço de Psicologia, 2005, p.4).   

Bahia (2010) afirma que é no espaço escola que a criança, nesta fase, ganha mais confiança em si 

mesma, à medida que reconhece as suas novas competências – ler (a mais importante aquisição), 

pensar, falar, brincar e imaginar -, e os processos de recepção e organização da informação tornam-se 

mais rápidos e automáticos. E, acima de tudo, é neste espaço que o processo de socialização se revela o 

mais preponderante na sua formação. 

A escola deverá, assim, assegurar todos os recursos e oportunidades para a estimulação de um 

desenvolvimento adequado e saudável, pois “As competências afectam igualmente a auto-estima e a 

popularidade da criança na idade escolar” (Serviço de Psicologia, 2005, p.6). 

Em suma, devemos assumir a relação da escola e da criança, dos 5 aos 10 anos, como algo fundamental 

para o seu desenvolvimento e maturação, já que “Apercebe-se ainda que a escola é então uma imagem 

da sociedade onde mais tarde se irá integrar” (Serviço de Psicologia, 2005, p.25). 

 

2|7. O Currículo Nacional do Ensino Básico: competências gerais 

De forma a explorar o que é exposto no capítulo anterior, segundo o Currículo Nacional do Ensino 

Básico, publicado pelo Departamento da Educação Básica (n.d.), as competências essenciais a 

desenvolver pelo aluno são: 

1- “Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 
abordar situações e problemas do quotidiano; 
2- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 
tecnológico para se expressar; 
3- Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 
estruturar pensamento próprio; 
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4- Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano 
e para apropriação de informação; 
5- Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 
objectivos visados; 
6- Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 
mobilizável; 
7- Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 
8- Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 
9- Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 
10- Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 
interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida.” 

 

2|8. Legislação Portuguesa relativa a equipamento escolar  

Ao longo de todo o processo de desenvolvimento de equipamento escolar, é fundamental que o 

projectista consulte e se guie pela legislação actualizada relativa a esse mesmo produto e a esse mesmo 

contexto. Desta forma o momento de reconhecimento e validação do produto será facilitado. Para esta 

investigação, a Norma PR EN 1729-1, emitida pelo Comité Europeu a Dezembro de 1998 e o documento 

emitido, em 2006, pela Secretaria-Geral do Ministério da Educação, “Equipamentos Educativos: 

Mobiliário Escolar – Condições Técnicas Gerais” foram as principais referências em termos de legislação 

corrente. 

 

2|9. O mobiliário escolar para o 1º Ciclo do EB: dados antropométricos e ergonómicos  

No intuito de continuar a conhecer o principal utilizador, pretendemos fazer uma reflexão relativa às 

condições e necessidades físicas e ergonómicas da criança, nesta faixa etária. O espaço escola é, sem 

dúvida, um local onde as medidas preventivas devem ter lugar, pois trata-se acima de tudo de um local 

de aprendizagem e de trabalho: “One of the conditions to support productivity is to ensure that the work 

spaces and equipment that people use conform to the anthropometric and biomechanical characteristics 

of the users.”
45

 (Melemez, K. e Tunay, M., 2008, p.1081). Por isso, compreende-se que a qualidade 

ergonómica do mobiliário escolar deve ser assumida como uma prioridade.  

 

Até hoje, continuamos a acreditar na resistência dos ossos das crianças, quando elas estão na fase mais 

importante do crescimento e formação física, e obrigamo-las a estarem sentadas, mais de 10 horas por 

dia, em mobiliário completamente desadequado (Castro, M. T., 2002, p. 21). Temos imposto a 

                                                           
45

  T.L.: Uma das condições para apoiar a produtividade é garantir que os espaços de trabalho e equipamentos que as pessoas 

usam estão em conformidade com as suas características antropométricas e biomecânicas. 
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adaptação das crianças ao mobiliário escolar (equipamento com que mais têm contacto nos primeiros 

anos da escolaridade) de uma forma uniforme, sem assumir, por exemplo, as diferenças 

antropométricas e as actividades realizadas. Aliás, ao visitarmos qualquer ambiente escolar, podemos 

facilmente encontrar crianças a adoptar hábitos posturais incorrectos, devido, sobretudo, aos 

equipamentos incompatíveis com os seus limites antropométricos e as suas necessidades naturais 

físicas.  

De facto, mobiliário escolar mal concebido tem consequências graves não só a nível físico, como 

cognitivo e intelectual, e continua a ser um problema presente. Negligenciar estes factores pode trazer 

consequências graves sobre o desenvolvimento físico das crianças e sobre a sua performance escolar. 

Castro (2002) defende ser necessário proceder à avaliação e correcção dos perigos decorrentes do 

mobiliário escolar bem como dos respectivos riscos para a saúde e segurança dos seus utilizadores. Só 

assim poder-se-á colocar os alunos e professores em posição de tomar eficazmente as medidas 

necessárias para assegurar a sua segurança e saúde - solução sugerida em consenso pelos diversos 

autores que abordaram esta temática. 

Ao revermos a evolução do desenho do mobiliário escolar, constatamos que dificilmente nos afastamos 

da ideia pré-concebida de que os alunos devem sentar-se direitos (em que o tronco fica direito e as 

articulações dos joelhos, tornozelos e cotovelos devem formar ângulos rectos), o que era “consistente 

com o estereótipo tradicional de crianças bem disciplinadas.” (Castro, M. T., 2002, p.20). 

Breithecker (n. d.), enquanto responsável pela Federal Working Group on the Development of Posture 

and Exercise Association, na Alemanha – país que tem apostado no forte investimento na investigação 

sobre a ergonomia na sala de aula -, assume que o mobiliário escolar tradicional deixou de ser válido ao 

obrigar a criança a adquirir constantemente uma postura rígida, obrigando cada aluno a procurar outras 

posições, avaliadas como incorrectas. Estabelece ainda a relação entre as deformações a que os corpos 

em crescimento são expostos diariamente pelo equipamento tradicional e o aproveitamento escolar das 

crianças, referindo determinadas consequências comuns que “can decrease attention and 

concentration”
46

 (Breithecker, D., n.d., p.1): 

 

“a) The pelvis turns increasingly backwards and the back becomes rounded. In developing 

bodies, the bone structure can be permanently deformed. 

b) The shoulder, neck and back muscles become tense. 

c) The spinal cord is pressed from one side. 

                                                           
46

 T.L.: pode diminuir a atenção e a concentração 
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d) The stomach muscles slacken and the digestive organs become constricted.”
47

 (Breithecker, 

D., n.d., p.1).  

Baptista e Fragoso (1992c, p.16) reconhecem e completam, que num curto espaço de tempo, o 

desconforto pode conduzir à desconcentração do indivíduo, colocando em causa o desempenho da 

tarefa, pois é facilitado o aumento de número de erros e, eventualmente, de acidentes: “a 

produtividade do aluno é ameaçada pelo desconforto vivido”. A propósito, Occhipinti et al. (1991, citado 

em Baptista e Fragoso, 1992c, p.9) apontam os seguintes factores de risco: 

1- “A posição assumida (que pode ser mais ou menos confortável); 
2- O tempo de fixação (ausência de alternativas posturais); 
3- As características dimensionais e os arranjos espaciais do mobiliário e instrumentos de 
trabalho.” 

Ou seja, “Ergonomically designed furniture can offer significant benefits and contribute to students’ 

learning sucess.”
48

 (Breithecker, D., n.d., p.4), já que não são só o tipo de actividades que determinam as 

posturas incorrectas, como também a desadequação do mobiliário e o ignorar da importância das 

características antropométricas para o seu desenho. Sob a crença de que a melhor postura de trabalho é 

aquela que implica menor desconforto, esta condição é conseguida ou, pelo menos, maximizada com a 

adaptação do mobiliário ao indivíduo e à natureza do trabalho.  

Então, para o Design de mobiliário escolar, Baptista e Fragoso (1992c, p.17) apontam três tipos de 

factores dos quais este processo depende, na sua generalidade: 

1- “Da avaliação antropométrica que possibilita a determinação das medidas lineares do 
mobiliário: altura, largura e profundidade do assento, encosto e plano de trabalho; 
2- Da análise das tarefas/actividades que possibilita por um lado a determinação das 
medidas angulares do mobiliário: inclinação (sentido e amplitude) do assento, encosto e 
plano de trabalho e por outro, a correcção das medidas lineares efectuadas 
(particularmente das alturas e profundidade); 
3- Do conhecimento das preferências subjectivas dos utilizadores relativamente às 
características dimensionais do mobiliário.” 
 
 

Breithecker (n.d.) discorre sobre estas necessidades de forma mais aprofundada, considerando que o 

equipamento escolar ergonómico é aquele que fundamentalmente se adapta à criança.  

E como primeira solução, o autor defende que o mobiliário escolar deve prever a necessidade natural de 

movimento, principalmente nestas idades, já que o corpo humano requer uma afluência constante de 

sangue, para que o oxigénio e os nutrientes por ele transportados sejam continuamente distribuídos. 

                                                           
47

 T.L.: a) A bacia está demasiado recuada, a coluna vertebral aumenta curvatura.  Nos corpos em desenvolvimento, a estrutura 

óssea pode ser permanentemente deformada; b) O pescoço, ombros e músculos das costas ficam tensos; c) A coluna é 
pressionada de um lado; d) Os músculos do estômago afrouxam e os órgãos digestivos contraem-se.  
48

  T.L.: O movimento não só tem origem no cérebro, como também é bom para o cérebro. 
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Logo, uma postura estática, por longos períodos de tempo, deve ser evitada ((Breithecker, n.d., p.3). Isto 

é, este impulso inconsciente de se movimentar trata-se de uma resposta física do nosso corpo para um 

bom funcionamento físico e mental: “Movement not only comes from the head – movement is also good 

for the head.” (Breithecker, n.d., p.4). Logo, o desenho das cadeiras e das mesas, numa acção 

complementar, deve assumir e encorajar o movimento dinâmico como uma funcionalidade 

fundamental, em vez de o restringir como acontece actualmente. Sugere mesmo que as cadeiras devem 

ser equipadas com assentos, cuja superfície deve ser flexível para que acompanhe todas as mudanças 

de posição, sem as bloquear (Breithecker, n.d., p.4). Contudo, não devemos esquecer que os 

movimentos deverão ser conduzidos para que se adopte uma postura correcta no final. 

 

Podemos por isso considerar que é importante reflectir sobre a ideia pré-concebida de “sentar”, pois 

existem diferentes tipos de sentar: por exemplo, sentar e trabalhar ou sentar e relaxar. Para 

determinada actividade deverá haver uma determinada inclinação do assento. Mandal (1982, citado por 

Castro, 2002, p.23) propõe conceber assentos curvados com duas inclinações diferentes, em relação à 

horizontal: inclinação do meio do assento para trás de -5 graus, para a tarefa de assistência (para ver e 

ouvir o momento de exposição do professor) e inclinação do meio do assento para a frente em  -15 

graus, para trabalhar sobre o tampo.  

O assento é considerado, unanimemente, como uma das componentes mais importantes do mobiliário 

escolar e, por isso, esta flexibilidade do assento, deve ser conjugada com um bom suporte, em prol de 

uma melhor qualidade que Breithecker (n.d.) denomina como productive sitting
49

 (Breithecker, n.d., p. 

4). 

Para além da “mobilidade” do assento, e como segunda exigência para a concepção ergonómica do 

mobiliário escolar, estes dois autores referem a importância da possibilidade de inclinação do tampo, já 

que:  

“The sitting discomfort is aggravated when a child has to work at a table or desk with a 

horizontal top. The child’s back is noticeably rounded and their head is bent back in order to 

attain the necessary spacing between the eyes and the project at hand.”
50

 (Breithecker, n.d., 

p. 1).  

Claro está que toda esta adaptação deve ser conjugada com o ajuste de alturas da cadeira e da mesa, 

conforme a estrutura do aluno. E, por isso, um outro parâmetro para o desenho do mobiliário, 

                                                           
49

  T.L.: Sentar produtivo. 
50

 T.L.: Na posição de sentado, o desconforto é agravado quando a criança tem que trabalhar numa mesa com tampo 

horizontal. As costas da criança ficam visivelmente arredondadas e sua cabeça está dobrada para trás, para conseguir o 
espaçamento necessário entre os olhos e a mão que escreve.  
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principalmente das cadeiras e das mesas é precisamente a possibilidade de ajuste, que o autor divide 

em dois passos: 

 

“First, the chair should be selected so that the front edge of the seat is the height of the 

bottom of the student’s kneecap. The angle between the thight and the trunk should be 

slightly more than 90º to ensure that the hip joint is above the knee joint. Both feet should be 

in contact with the floor. To utilize the full depth of the seat, the front edge of the seat should 

not press against the lower leg. When a student leans back, the backrest should provide 

support just below the shoulder blades. 

 

Next, the table/desk height should be adjusted while the student is sitting in the proper chair. 

First, have the student sit at the side of the table and let his/her arms hang down freely at the 

side of the body. The arms should then be raised until they are at 90º to the body. The tips of 

the elbows should be two to three centimeters below the table top/front edge of the table. 

Make sure that the top of the table can be steplessly inclined to enable the child to bring the 

desk towards them when working. Different tasks require different inclination angles.”
51

 

(Breithecker, n.d, p.3). 

 

Podemos resumir e completar os pontos de vista dos autores acima citados ao referenciar as 

recomendações do ponto de vista ergonómico estipuladas por Castro (2002, pp. 94-96) que teve como 

base dados antropométricos referentes à população infantil portuguesa: 

a) “para a altura do assento uma ajustabilidade em altura compreendida entre os dois percentis 

extremos da altura poplítea da amostra.”;  

b) “A profundidade do assento, que deverá ser ajustável, deverá ter um valor mínimo inferior ao 

comprimento nádega poplíteo do menor percentil considerado e um valor máximo inferior ao 

comprimento nádega poplíteo do maior percentil considerado.”  

c) “A largura do assento não deverá ser inferior à largura da anca do maior percentil 

considerado.”  

d) “Relativamente ao encosto, a sua largura não deverá ser inferior à largura abdominal do maior 

percentil considerado (…), de igual modo não deverá constituir um obstáculo ao movimento 

dos braços.” 

                                                           
51

 T.L.: Primeiro, a cadeira deve ser escolhida de maneira a que a borda frontal do assento tenha a altura da parte inferior da 

rótula do aluno. O ângulo entre o coxa e o tronco deve ser ligeiramente superior a 90 º para garantir que a articulação do quadril 
está acima da articulação do joelho. Ambos os pés devem estar em contacto com o chão. Para utilizar toda a profundidade do 
assento, borda frontal do assento não deve pressionar contra a perna. Quando um aluno se inclina para trás, o encosto deve 
proporcionar apoio logo abaixo das omoplatas. 
 
Em seguida, a da mesa deve ser ajustada, enquanto o estudante está sentado na cadeira adequada.  Em primeiro lugar, ter o aluno 
sentado ao lado da mesa e deixe os seus braços caídos livremente ao lado do corpo.  Os braços devem, então, levantar até 
estarem a 90 º com o corpo. As pontas dos cotovelos devem estar a dois ou três centímetros abaixo da borda da mesa.  Certifique-
se que o topo da secretária pode ser inclinada em diferentes posições, de modo a permitir que a criança incliná-la consoante a 
actividade: tarefas diferentes requerem diferentes ângulos de inclinação. 
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e) Para a altura do encosto recomenda-se uma ajustabilidade em altura de 9mm entre as alturas 

das curvaturas lombares dos dois percentis extremos considerados.  

f) Recomenda-se uma mesa individual para os livres ajustes e a altura do plano de trabalho 

deverá ser ajustável, tendo como referência os valores da altura do cotovelo correspondentes 

aos percentis extremos. 

g) “…o assento deve ser projectado de modo a eliminar o desconforto devido a pressões 

desnecessárias na parte inferior das coxas ou à limitação do fluxo de sangue às nádegas, em 

virtude de uma distribuição inconveniente do peso do indivíduo.”  

h) “…conceber suportes adequados para o tronco e os pés, que, se possível, devem ficar apoiados 

no chão.”  

i) Para o assento “…utilizam-se molas e sobretudo espumas com o objectivo de conseguir uma 

distribuição mais uniforme do peso, a que corresponde um maior conforto. Contudo, o 

almofadado em excesso é prejudicial, pois o corpo não mais poderá ser firmemente suportado 

onde necessário e o trabalho de estabilização processar-se-á à custa dos músculos.” 

 

Tendo em conta que considera a adaptabilidade do mobiliário escolar como uma das principais 

características, o autor determina os dez seguintes objectivos principais para a sua concepção:  

“1- Dar a possibilidade aos alunos de repartir diferentemente os seus apoios sobre os suportes 

disponíveis, em função das diferentes tarefas. 

 

2- Beneficiar os suportes adaptáveis que possibilitem pelo menos dois apoios suplementares ao 

apoio isquiático (antebraços e/ou tronco, e os pés). 

 

3-Permitir a regulação rápida de cada suporte da cadeira (altura e profundidade) e mesa de 

trabalho (altura e inclinação), em função das características morfológicas das crianças e dos 

seus hábitos naturais. 

4-Responsabilizar as crianças para que ajustem elas mesmas correctamente os suportes em 

função da tarefa prescrita, bem como os meios acessórios complementares se necessários 

(palmeta, tapete antiderrapante, etc.) 

5-Encorajar a mudança de postura sobre o plano de trabalho. Por exemplo, os trabalhos 

manuais e os trabalhos de grupo poderão ser mais facilmente realizados na posição de pé. 

Neste caso, as dimensões que foram anteriormente propostas para a altura do tampo da mesa 

não são válidas. 

6-Dotar o assento de uma superfície almofadada. 

7-Criar a possibilidade de se obter uma inclinação do tampo da mesa até 13º. 

8-Prevenir a existência de arestas ou superfícies cortantes. 

9-Criar um local debaixo do tampo para colocação dos utensílios de trabalho. 
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10-Utilizar tonalidades claras e contrastantes de modo a evitar a fadiga visual.” (Castro, 2002, 

p.97). 

 

Por fim, o autor considera fundamental que na concepção do mobiliário escolar  ainda estejam previstos 

os níveis etários dos alunos. Apontou ainda, como características essenciais, a estabilidade, a coerência 

formal e material, a facilidade na mobilidade e transporte, a utilização de componentes desmontáveis e 

reguláveis, com qualidade e de fácil manutenção, limpeza e conservação.  

Como designers, pensamos que o papel da Ergonomia aplicada ao mobiliário escolar é ainda escasso e 

não tem tido o melhor aproveitamento devido a constrangimentos financeiros e a prazos muito curtos. 

No entanto é a nossa opinião que a Ergonomia não deve ser vista como um constrangimento para o 

projecto:  

 

“ Such attitudes provide evidence of both an individual and organizational failure to support 

user-centered design when faced with deadlines and financial constraints. Where such an 

atmosphere prevails, ergonomics cannot be a contributor to the underlying philosophy, 

rationale and techniques used to guide design, or at a higher level, to help shape corporate 

behavior. It may be argued that tools inserted into such environments may be of limited 

effect. The heart of the problem lay in making people (and hence organizations) more 

receptive to ergonomics.”
52

 (Woodcock, A., 2007, p. 1550). 

 

É, por isso, que surge o conceito Ergonomics in Schools: “It is an area of considerable current activity 

that may in future years be looked back on as having proved to play a significant and meaningful role in 

changing societal views and practices.”
53

 (Legg, 2007, p. 1523). 

Fazendo paralelo com o nosso país, podemos considerar da pesquisa efectuada que o conhecimento e a 

investigação sobre o crescimento da população portuguesa é pouco e muito vago, limitando-se, 

sobretudo, às variáveis peso e altura. Vamos por isso utilizar como referência o estudo realizado por 

Baptista e Fragoso, entre 1991 e 1992, em 25 escolas do 1º ciclo e em 29 jardins-de-infância da rede 

pública do Concelho de Lisboa, cujo total de crianças medidas foi de cerca de 4500 crianças, entre os 3 e 

os 12 anos de idade. 

                                                           
52

 T.L.: Tais atitudes provocam o fracasso entre as entidades individuais e organizacionais para apoiarem o design User-Research, 

quando confrontados com os prazos e restrições financeiras.  Sempre que uma tais limitações prevalecem, a ergonomia deixa de 
ser um contribuinte para esta filosofia, racional e com técnicas para orientar o processo, ou a um nível superior, para ajudar a 
moldar o comportamento dos utilizadores. Pode argumentar-se que os instrumentos inseridos em tais ambientes podem ter um 
efeito limitado.  Mas a solução reside em fazer as pessoas (e, portanto, organizações) mais receptivas à Ergonomia. 

 
53

 T.L.: É uma área com uma actividade corrente considerável, que nos próximos tempos poderá ser reconhecida pelo papel 

importante que tem vindo a desempenhar mudança de opiniões e práticas sociais. 
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Tabela 3: Tamanho do Mobiliário em relação à idade  

(fonte: Baptista, M. & Fragoso, M. (1992c), p. 34)  

 

 

Tabela 4: Tamanho do Mobiliário – Recomendações 

(fonte: Baptista, M. & Fragoso, M. (1992c), p. 34) 
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Apesar do necessário conhecimento das medidas antropométricas, Baptista e Fragoso (1992a, p.35) 

consideram que estas diferem consoante a região geográfica, o enquadramento social ou a fase de 

crescimento: 

“… os indicadores antropométricos são muito sensíveis aos efeitos ambientais, isto é 
medidas antropométricas isoladas dum contexto dão indicações pobres sobre as variáveis 
que afectam os valores encontrados.”  

 

Análise das actividades 

Consideramos que faz sentido uma observação muito próxima do contexto para onde projectamos, para 

conhecer sobretudo o utilizador e os seus comportamentos. Surge então, para Castro (2002) e para 

Baptista e Fragoso (1992c, p.37) a importância de analisar as actividades desenvolvidas na sala de aula. 

Aagaard (1994, citado por Castro, 2002, p.25), sob esta perspectiva, desenvolveu um trabalho de 

observação e constatou, em primeiro lugar, que a disposição do mobiliário na sala de aula tem 

implicações no seu design. Este autor comparou disposições do mobiliário de salas de aula em filas ou 

colunas com as de mesas agrupadas, tanto em termos de actividades como em termos de tempos nas 
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tarefas para crianças de 10 e 11 anos. Concluiu, então, que os alunos despendiam mais tempo na tarefa 

quando sentados em fila.  

 

Deste mesmo trabalho, também verificou que, do tempo total sentado, 43% é passado utilizando o 

encosto lombar (a olhar para a professora ou para o quadro) e o restante, ou seja, 57%, é passado com o 

corpo inclinado para a frente, lendo ou escrevendo sem apoio lombar (Castro, 2002, pp.24-25). O autor 

identificou ainda, como resultado do seu trabalho de observação, três comportamentos:  

 

1- “Sentado sem suporte no encosto (o encosto da cadeira é mais utilizado quando apenas um 

antebraço descansa sobre a mesa ou quando os antebraços não estão em contacto com a 

cadeira) 

2- Tronco inclinado para a frente (flexão do tronco) 

3- Inclinação para a frente com ambos os antebraços apoiados sobre a mesa” (Castro, 2002, p.32). 

 

E, a propósito, Clark e Corlett (1984, citados em Baptista e Fragoso, 1992c, p.13) sugerem: 

1- “Encorajar frequentes mudanças de postura; 
2- Evitar a inclinação para a frente da cabeça e do tronco; 
3- Evitar a manutenção dos braços numa posição elevada; 
4- Evitar a torção e as posições assimétricas; 
5- Evitar posturas que requeiram a utilização de uma articulação por longos períodos, no 
seu alcance máximo de movimento; 
6- Providenciar um adequado suporte para as costas em todos os assentos; 
7- Evitar a acumulação de pressões nas áreas de tecido sensitivo quando o peso do corpo 
tem de ser suportado.” 

Considera-se, ainda, a posição ilustrada na figura seguinte como referência para o design e selecção de 

mobiliário escolar, com as respectivas premissas, em legenda, apresentada por Baptista e Fragoso 

(1992c, pp. 25-26): 
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Esquema 6: ISO 5970, 1979  
(fonte: Baptista, M. & Fragoso, M. (1992c), p. 25) 

1- “Os pés devem estar totalmente assentes no chão (ou no apoio para os pés); 
2- Deve existir um espaço entre a face posterior da perna e o bordo anterior do assento; 
3- Não deve existir nenhuma pressão entre o bordo anterior do assento e a face inferior das 

coxas; 
4- Deve existir um espaço entre a face superior da coxa e a face inferior do tampo da mesa 

de forma a assegurar liberdade de movimentos ao nível dos membros inferiores; 
5- Os cotovelos devem situar-se aproximadamente ao nível do plano de trabalho; 
6- O encosto deve sustentar firmemente as costas, ao nível da região lombar e abaixo das 

omoplatas; 
7- Deve existir um espaço adequado entre o encosto e o assento de forma a assegurar um 

espaço para as nádegas.” 

No que respeita à análise das tarefas/actividades, nas salas de aula, segundo Baptista e Fragoso (1992c, 

p. 18), poderemos afirmar que, de um modo geral, uma pessoa sentada pode adoptar essencialmente 

dois tipos de posições: 

1- “Uma posição inclinada para a frente, para escrever, ler ou efectuar qualquer 
actividade manual de forma a respeitar uma distância correcta entre o plano de trabalho e 
os olhos; 
2- Uma posição sentada mais direita para falar, ouvir ou descansar.” 

Segundo Mandal (1989, citado em Baptista e Fragoso, 1992c, p. 18), embora seja necessário conceber 

assentos e planos de trabalho diferentes, consoante os seus utilizadores e as tarefas/actividades 

requeridas, há, no entanto, algumas medidas gerais que podem melhorar a actual situação, 

nomeadamente a previsão de: 

1- “Planos de trabalho mais altos; 
2- Planos de trabalho inclinados; 
3- Assentos mais altos; 
4- Assentos inclinados; 
5- Letras maiores.” 

 
 
2|10. Mobiliário escolar – a confrontação de duas abordagens distintas 

Sem intenção de descrever com rigor toda a evolução histórica deste produto, pretende-se analisar dois 

casos, revendo e comparando as preocupações, prioridades e vantagens do mobiliário escolar de dois 

exemplos cronológicos distantes e geograficamente separados. Para tal, seleccionou-se o mobiliário 

escolar produzido e comercializado no início do século XX, pela distinguida fábrica portuguesa Albino de 

Matos, Pereira & Barros e o modelo de mobiliário escolar PERCH ainda em fase de concepção do 

designer inglês Simon Dennehy, entrevistado pela investigadora. 
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2| 10.1. Mobiliário Escolar – a Fábrica de Albino de Matos como a primeira indústria portuguesa de 

mobiliário escolar 

Em primeiro lugar faremos um momento de revisão do “espírito criativo”(Carvalho, 2004, p.19) de 

Albino de Matos, que o materializou ao criar a indústria de Albino de Matos, Pereira & Barros, a 

primeira oficina de produção de material escolar, como um marco revolucionário na condição 

portuguesa desta indústria. Teremos como base o trabalho de dissertação de Mestrado em História 

Contemporânea, de Fernandes de Carvalho (2004): “A Indústria do Mobiliário Escolar em Paços de 

Ferreira: o caso da Fábrica Albino de Matos, Pereira & Barros, Lda. – Volume I”. 

A origem desta fábrica teve a iniciativa do Professor Albino que decidiu estrear-se no campo da 

produção de mobiliário escolar com base na sua experiência diária na sala de aula. Esta motivação 

insere-se precisamente no movimento de revolução que se vivia no resto da Europa e, mais tarde, em 

Portugal, principalmente a nível do ensino primário. Lançava-se a discussão, nomeadamente através da 

publicação de artigos em jornais, tal como o que se segue, publicado no Jornal de Paços de Ferreira a 20 

de Março de 1887: 

 

“Uma escola sem mobilia, ou com uma mobilia deficiente e mal apropriada, o que pouco mais 

vale, faz-nos lembrar uma officina pejada de artificies mas sem instrumentos, aparelhos ou 

maquinas. 

Ora pretendam-se obter de uma tal officina produções perfeitas, e veremos se isso é possível. 

Não é. Outro tanto sucede numa escola onde a crença não possa estar comodamente 

instalada e assim entregar-se livremente a todo e qualquer trabalho. Não lhe basta já a falta 

de aptidão para tudo, que ainda está por crear, mas ainda para maior embaraço, que muitas 

vezes resulta em lastimável desanimo, o não estar á vontade e poder tomar naturalmente a 

posição adquada ao trabalho a desempenhar.” (Carvalho, 2004, p.31).    

No final do século XIX, o Estado português investe nas condições dos primeiros anos de ensino com base 

na “política de apoio à construção escolar primária de acordo com as normas higiénicas que, desde o 

século XVIII, através da obra de António Ribeiro Sanches, Tratado da Conservação da Saúde dos Povos 

publicada em Paris em 1756, se vinha impondo na sociedade portuguesa.” A partir daí é admitida uma 

base científica, em que a higiene se assume como demanda principal na construção do espaço escolar. 

Em 1854, os EUA deram os primeiros passos na investigação relativa ao melhoramento do desenho do 

mobiliário escolar, mas é, na década de 80, que o papel dos médicos-higienistas é preponderante, “visto 

só eles conhecerem as necessidades que a anatomia e a fisiologia do aluno exigiam” (Carvalho, 2004, 

p.54) e quais as adaptações, numa conciliação fisiológica e pedagógica, que asseguram “…o bem-estar 

físico e evitem os incómodos de uma má postura, prejudicial ao desenrolar dos trabalhos lectivos.” 

(Carvalho, 2004, p.55). Em Portugal só se admitem este tipo de preocupações, sobretudo, após a 

Exposição Universal de Paris de 1867 que teve como questão fulcral as condições do mobiliário escolar e 
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repercussões teria nas gerações mais novas. E é, neste contexto, que Albino de Matos monta, na década 

de 90, uma oficina para criar material escolar que respondessem às normas higiénicas e pedagógicas 

correntes, que mais tarde evolui para uma fábrica. 

 

“Conhecedor de toda uma realidade escolar e sujeito a desafios constantes que punham à 

prova a sua capacidade e imaginação, Albino de Mattos mobilizado pela importância 

pedagógica do material didático, tenta dar resposta às exigências de um ensino que se 

pretendia aberto, reflexivo, criativo e recria, não descurando o apoio dado por homens 

dedicados ao professor e à mercenária…” (Carvalho, 2004, p.62). 

 

É desta fase que ainda encontramos, hoje, diversos produtos no contexto escolar: caixa métrica, 

conjunto de sólidos geométricos, o quadro, o contador, quadros de leitura, entre outros. Os materiais 

utilizados eram principalmente a madeira e o ferro, em prol da facilidade tecnológica e produtiva, do 

acesso económico e, não menos importante, da resistência destes materiais.  

Seguem-se  alguns exemplos ilustrados do mobiliário escolar produzido por esta fábrica: 

 

 

QUADRO 

 
Imagem 2: Cavalete e lousa  

(fonte: Carvalho, 2004, p.65) 
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SECRETÁRIAS 

               
Imagem 3:Carteira usada em salões de estudo em colégios                        Imagem 4: Carteira usada nas escolas superiores  

                           (fonte: Carvalho, 2004, p.78)                                                                       (fonte: Carvalho, 2004, p.77) 

 

                 
Imagem 5: Carteira para o II Congresso Pedagógico em 1909                    Imagem 6: Carteira concebida por Adães Bermudes 1902 

                            (fonte: Carvalho, 2004, p.70)                                                                              (fonte: Carvalho, 2004, p.69) 
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Imagem 7: Carteira para a Expo. Univ. de Paris em 1867                 Imagem 8: Carteira adoptada na Casa Pia de Lisboa em 1864  

                       (fonte: Carvalho, 2004, p.68)                                                                        (fonte: Carvalho, 2004, p.68) 

 

             
          Imagem 9: Carteira para uso nas escolas primárias                     Imagem 10: Carteira para uso nos liceus e escolas normais  

                                 (fonte: Carvalho, 2004, p.76)                                                                    (fonte: Carvalho, 2004, p.76) 
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Imagem 11: Carteira usada nas escolas infantis  

(fonte: Carvalho, 2004, p.75) 
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ARRUMAÇÃO 

          
                                 Imagem 12:Caixa Métrica                                                                    Imagem 13:Armário Métrico  

                                      (fonte: Carvalho, 2004, p.61)                                                                   (fonte: Carvalho, 2004, p.62) 

 
Imagem 14: Armário de arrumação para o material froebeliano  

(fonte: Carvalho, 2004, p.59) 



 

Patrícia Pereira 54 

MATERIAIS DE APOIO 

                                                                 
               Imagem 15: Contador de pé                                               Imagem 16: Quadro de Leitura. Coordenado com a cartilha infantil  

               (fonte:Carvalho, 2004, p.66)                                                                                       (fonte: Carvalho, 2004, p.66)                               

 

SUGESTÃO DE ALGUMAS DISPOSIÇÕES DE MOBILIÁRIO NA SALA DE AULA 

      

 
Imagem 17: Carteiras usadas nas universidades 

(Carvalho, 2004, p.77) 
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Os modelos de mobiliário escolar eram concebidos em diferentes tamanhos, conforme as estaturas dos 

alunos, organizadas por faixas etárias. Relações estas que estavam estipuladas em tabelas que a fábrica 

referenciava nos seus catálogos: 

 

Tabela 5: Modelos de carteiras do Catálogo de Móveis e Material Escolar, 3ª edição, 1929  

(Fonte: Carvalho, 2004, p.70) 

 

 

2| 10.2. Mobiliário Escolar - o projecto PERCH, de Simon Dennehy 

Como termo comparativo com a abordagem industrial portuguesa no início do século XX, decidimos 

expor um projecto contemporâneo de mobiliário escolar, PERCH, cujo autor é o Designer Simon 

Dennehy, entrevistado pela investigadora. O projecto teve início em 2006, no âmbito de um trabalho de 

investigação de Mestrado e tinha como motivação inicial criar um produto “benéfico para a sociedade”. 

O designer decidiu, então, focar-se no equipamento educativo, já que preocupava-o o que o 

equipamento escolar actual exige fisicamente a crianças de 6 anos, numa fase importante de 

desenvolvimento e formação física e intelectual, viciando-os, a partir daí, a adoptar um comportamento 

e uma postura incorrecta para o resto da vida. Como metodologia de projecto, o designer recorreu a 

vários passos: desde a pesquisa, à observação empírica, desenvolvimento de conceitos, construção de 

modelos, entre outros. Da entrevista efectuada segue-se um resumo da metodologia adoptada, que nos 

parece relevante para a compreensão dos factores fundamentais no projecto de mobiliário escolar. O 

processo a que recorreu, passo a passo: 
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1- Procurou perceber as diferentes situações das diferentes salas de aula, percorrendo todos os 

graus de ensino. Percebeu que em todos são exigidos grandes períodos de tempo, em que a 

posição sentada é normalmente numa posição incorrecta. 

  

 

2- Registo fotográfico da realidade da sala de aula da Escola Primária. As crianças são 

maioritariamente organizadas, mas como têm muito material, têm dificuldade em arranjar 

espaço e método de arrumação, o que dificulta o momento de trabalho, a circulação, etc. Têm 

que saber fazer a gestão de muitos instrumentos e há pouco apoio nesse sentido. 

 

3- Pesquisa dos produtos existentes no mercado. Existem poucas soluções inovadoras, apenas 

relevantes em pequenos detalhes e que, no final, acabam por fazer pouca diferença e não 

resolvem problemas maiores.  

Aponta, a propósito, as características principais a ter em conta no projecto das cadeiras: 

- ajustáveis; 

- empilháveis; 

- conforto; 

- lavável. 

Aponta, ainda, as características principais das mesas: 

- planos inclináveis/variáveis; 

- ajustáveis; 

- admitir gestão de objectos: remover, arrumar, apoiar, … 

- lavável. 

Enumera os principais problemas ergonómicos mais evidentes a nível postural: 

- a posição das pernas; 

- o ângulo da cabeça, pois as crianças tentam sempre manter-se o mais próximo do trabalho 

possível. 

 

4- Procurou outros trabalhos de investigação. Segundo uma investigação dinamarquesa, a posição 

sentada mais benéfica é a posição de “montar”: temos as pernas abertas, o peso não está nas 

pernas, temos um poder de rotação superior e estamos sentados mais altos do que é normal, 

sem perder o apoio dos pés.Faz referência ainda a outro trabalho de investigação que procura 

perceber/registar as diversas posições de sentar dos músicos, consoante o instrumento 

musical. Os resultados levaram Simon a ter conta novas maneiras de sentar e a possibilidade de 

procurar a forma mais confortável na cadeira, quebrando com o estereótipo. 
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5- Desenvolveu dois conceitos diferentes de cadeira. 

 

6- Construção dos dois modelos respectivos. 

 

7- Teste dos modelos em situações de sala de aula para o registo das posturas. O problema maior 

foi o facto de estar a usar um assento standard. 

 

8- Nova procura de novos conceitos, mas, desta vez, cadeira e mesa. O que lhe mais interessou foi 

o manipular das superfícies para que estas respondessem correctamente às variações de peso 

(no caso do assento, através de parte rígidas e partes flexíveis) e aos diferentes objectos de 

interacção (no caso do plano de trabalho, prevendo o apoio dos diferentes acessórios). 

 

9- Construção dos novos modelos para o consequente teste de formas, materiais e texturas. 

 

10- Teste na sala de aula. Os resultados foram positivos e reparou, curiosamente, que as crianças 

começaram a levantar a altura das cadeiras, já que tinham essa possibilidade, levando-nos a 

perceber que é assim que se sentem mais confortáveis. Segundo os estudos, as pernas devem 

estar livres para se mexerem e o tronco direito, mas permitindo um ângulo de rotação da anca 

o mais livre possível. 

 

11- Refez a proposta para diminuir os custos de produção. 

 

Eis algumas imagens da proposta final: 

       
  Imagem 18: Apresentação dos assentos e secretária PERCH             Imagem 19: Sistema de empilhamento da cadeira PERCH 

                   (Fonte: http://www.perch.ie)                                                                          (Fonte: http://www.perch.ie) 
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3| A Investigação prática e os seus resultados 

Neste capítulo, descreveremos a segunda parte do trabalho, cuja abordagem foi essencialmente 

empírica. O objectivo era registar o maior número de elementos, analisando projectos de mobiliário 

escolar, sobretudo no contexto português, procurando assim identificar em que sentido a investigação 

deve conduzir o documento com as recomendações para o Design de mobiliário escolar, em prol de um 

percurso projectual mais consciente de todos os partes interessadas e globalmente mais produtivo. Tal 

como Munari (1993, p.12) defende, para qualquer tipo de projecto, é essencial conhecer o modo de 

procedimento para alcançar a solução. Pretende-se dar um modesto contributo neste sentido. 

Nesta fase foram levadas a cabo as seguintes tarefas: análise e comparação de mobiliário escolar 

existente no mercado, entrevistas a painel de peritos, entrevistas a crianças e, por último, análise de 

campo em 3 escolas, em diferentes contextos em Portugal. Pretendeu-se, com os diferentes momentos 

de investigação, recolher o máximo de informação possível, em tempo útil, sobre o mobiliário escolar 

em Portugal e sobre os partes interessadas a ter em conta nesta tipologia de projecto. 

 

3 |1. 1º Momento: análise e comparação de produtos (assento e secretária) 

Para compreender quais as prioridades e oportunidades que têm sido surgido para o desenho de 

mobiliário escolar e como se reflectem materialmente,  foi efectuada uma análise e comparação de 

produtos de mercado, pois “se nos habituarmos a observar os objectos que são continuamente 

produzidos, sob todos os aspectos (…), forma-se uma mentalidade projectual completa” (Munari, 1993, 

p. 128). Construiu-se, para tal, uma tabela, cujas variáveis de análise são: 

-Nome 

- Ano 

- Marca/Produtor 

- Autor 

- País 

- Preço de mercado  

- Nível de Ensino a que se destina 

- Objectivos do projecto 

- Materiais e Tecnologias de Produção 

- Processo de Design/Research 

-Resultados (vantagens e desvantagens) 

- Ciclo de vida 
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Os dez exemplos seleccionados pertencem a situações distintas: 

- produtos fora de mercado 

- produtos presentes no mercado 

- produtos ainda em fase de conceito 

 

Esta análise permitiu à investigadora uma panorâmica global das soluções de mercado, ajudando a 

compreender quais os factores de maior peso e que condicionam o desenho e a concepção do 

mobiliário escolar, tanto a nível nacional como a nível internacional, actualmente e no passado, sob a 

influência de todos os constrangimentos que um projecto deste tipo comporta. 

TABELA DE ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE PRODUTOS: consultar o Anexo Da. 

Para facilitar a leitura e a interpretação da tabela e com a análise de dez produtos, e de modo a conduzir 

às conclusões pretendidas, foram construídos gráficos em teia, com base nas características 

consideradas mais relevantes para estes produtos. Esta representação gráfica dos resultados foi 

seleccionada por permitir estabelecer relações os produtos e as suas características com facilidade. 

  

As características consideradas essenciais nesta fase, e utilizadas na análise critica e construção dos 

gráficos foram: as preocupações ergonómicas, a flexibilidade (através de aspectos como a liberdade de 

configurações, empilhamento, arrumação e mobilidade), a integração das T.I.C., a qualidade e o nível de 

resistência (através da relação qualidade-preço e factor de higiene) e, por fim, as soluções em função do 

ciclo de vida (manutenção, montagem, desmontagem e final de vida). De seguida apresentamos os 

gráficos de análise dos dez produtos seleccionados: 
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Imagem 20: Fotografia do protótipo do produto PERCH  

 (Fonte: http://www.perch.ie) 

 

 

 

 

Gráfico em teia 1: A análise do produto PERCH, Irlanda 
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Imagem 21: Fotografia de apresentação do produto T41  

 (Fonte: http://www.isisconcepts.co.uk/educational_solutions/tables/t41.html) 

 

 

 

Gráfico em teia 2: A análise do produto T41, Inglaterra 
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Imagem 22: Fotografia de apresentação do produto Step by Step III  

 (Fonte: http://www.vs-furniture.com/96.0.html?&L=1&FL=10) 

 

Gráfico em teia 3: A análise do produto Step By Step III, Alemanha 
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Imagem 23: Fotografia de apresentação do produto Intellect Wave - Cantilevered Chair and Desk  

 (Fonte: http://www.kieurope.com) 

 

Gráfico em teia 4: a análise do produto Intellect Wave - Cantilevered Chair and Desk, EUA 
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Imagem 24: Fotografia de apresentação do produto ML-1  

 (Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 86) 

 

 

Gráfico em teia 5: a análise do produto ML-1, Portugal 
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Imagem 25: Fotografia do protótipo do produto Operative Chair  

 (Fonte: http://igendesign.wordpress.com) 

 

 

Gráfico em teia 6: a análise do produto Operative Chair, Hungria 
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Imagem 26: Fotohgrafia de apresentação do produto Progressive Kazam 3-in-1 Desk   

(Fonte: http://www.littlefashiongallery.com) 

 

 

 

Gráfico em teia 7: a análise do produto Progressive Kazam 3-in-1 Desk, França 
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Imagem 27: Fotografia de apresentação do produto Uni_Net Individual  

 (Fonte: http://uninet.pt) 

 

 

Gráfico em teia 8: a análise do produto Uni_Net Individual, Portugal 
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Imagem 28: Fotografia de apresentação do produto Ergos  

 (Fonte: http://www.nautilus.pt) 

 

 

Gráfico em teia 9: a análise do produto Ergos, Portugal 
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Imagem 29: Fotografia do produto Mesa e Cadeira Sena  

 (Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p.82) 

 

 

Gráfico em teia 10: a análise do produto Mesa e Cadeira Sena, Portugal 
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CONCLUSÕES: 

- A ergonomia depende muito da relação entre assento e secretária. Nos exemplos portugueses parece 

continuar a dar-se pouca importância a este factor. Alemanha, Inglaterra e Irlanda são os países que 

apresentam um maior investimento no mobiliário escolar e, como os exemplos comprovam, são fruto 

da iniciativa e aposta na investigação: STEP-BY-STEP III, T41 e PERCH. 

- Tanto a liberdade de configurações como o empilhamento são factores a que ainda se atribui pouca 

atenção. Concluímos que são poucos os exemplos que permitem a boa mobilidade, à excepção da mesa 

T41. 

- Em termos de arrumação, apenas um dos exemplos portugueses, o modelo ML – 1 de Sena da silva, 

teve esta característica em conta no projecto. Nos outros países, em geral, é assumido como um factor 

de qualidade funcional. 

- A integração das T.I.C. ainda não é vista como uma prioridade, nem uma razão para investimento, com 

excepção da mesa T41 (Inglaterra) e da Uni-Net Individual (Portugal). Na realidade, a nível nacional tem-

se assistido a uma aposta muito positiva nesse sentido, relativamente aos outros países. 

- A resistência destes produtos parece ser, sem dúvida, uma das maiores preocupações. Na maioria dos 

exemplos é a principal característica das peças.  

- Ainda no âmbito da resistência e durabilidade, o factor limpeza, nestes produtos, é geralmente 

acautelado, como podemos verificar pelas superfícies e materiais aparentemente fáceis de limpar. No 

entanto, podiam ser evitados alguns pormenores como cantos, entalhes, ângulos, que provavelmente 

dificultam a tarefa. 

- A cor e a estética no mobiliário escolar são um factor decisivo de diferenciação e obrigam a uma 

especial selecção dos materiais e das tecnologias. Contudo, podemos concluir que nalguns casos, esta 

aposta compromete o preço, tal como no exemplo francês Progressive Kazam 3-in-1 Desk. Por outro 

lado, alguns exemplos que consideram estas opções podem não ser considerados interessantes em 

termos de produção industrial não passando, por agora, de modelos conceptuais (PERCH e Operative 

Chair). 

- O fim de vida do produto relaciona-se directamente com o sistema de montagem utilizado e com a 

facilidade de manutenção que o produto oferece. Em geral, todos estes produtos apresentam 

facilidades neste aspecto ao utilizarem materiais, tecnologias de produção, montagem e até os 

acabamentos que não põem em causa a reutilização e/ou a reciclagem.   
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Como observação geral desta tabela de produtos e dos respectivos gráficos, podemos constatar que a 

durabilidade tem sido uma premissa fundamental e factor de sucesso dos produtos. Por outro lado as 

preocupações ergonómicas e o sentido estético, embora tendo ganho alguma importância segundo os 

últimos exemplos observados, ainda não fazem parte da lista de requisitos do comprador, diminuindo 

assim o interesse na produção e comercialização destas soluções. A mesa T41 revelou-se, segundo as 

características avaliadas, o produto que mais equilibradamente responde às exigências do mercado. 

Ainda assim, este produto não dispõe de um assento para conjunto, colocando em causa, sobretudo, a 

questão ergonómica. A importância da relação dinâmica entre assento e superfície de trabalho deve ser 

sublinhada em qualquer projecto. 

Os métodos de análise utilizados basearam-se na comunicação disponibilizada pelos fabricantes deste 

tipo de produtos, que é manifestamente insuficiente para conhecer aprofundadamente o mobiliário 

escolar em questão. Como é possível verificar na tabela, muitas das características escolhidas para 

análise não estão disponíveis e/ou são muito difíceis de obter. Assim, tanto o investigador como o 

comprador dificilmente têm uma noção realista do produto para tomar a decisão mais acertada no acto 

da análise e da compra respectivamente. 

Contudo, é-nos permitido concluir, ao criar um novo gráfico resultado da soma de todos os outros 

sobrepostos, que o lado direito do gráfico – que inclui factores como ergonomia, liberdade de 

configurações, empilhamento, arrumação e integração das T.I.C. – está sempre mais vazio que o 

esquerdo. Logo, estamos perante uma oportunidade de exploração em futuros projectos, já que são 

aspectos pouco considerados, mas que bem projectados e de forma economicamente viável, podem 

representar a diferenciação e o sucesso no mercado. 



 

Patrícia Pereira 72 

 

Gráfico em teia 11: Síntese da análise dos dez produtos analisados (sobreposição dos dez gráficos) 

 

3 |2. 2º Momento: opiniões e experiências dos peritos (entrevistas) 

Para um projecto, que implique uma maior complexidade e uma maior intervenção de factores, é 

necessário e positivo a integração de diferentes especialistas e colaboradores. A entrevista apresenta-se 

como a metodologia indicada que permite a recolha de diversos conhecimentos das diversas áreas 

implicadas e dos seus pontos de vista, com base nas respectivas experiências profissionais.  

Para que o conhecimento resultante desta exploração fosse, então, o mais rico possível, seleccionaram-

se as áreas principais envolvidas no desenvolvimento deste tipo de produtos: Ciências da Educação e 

T.I.C. (pesquisa), Ergonomia e Design (concepção), Engenharia Industrial e da Qualidade (produção) e 

Gestão Financeira (produção e comercialização). Partindo destes pressupostos, apresentamos em 

seguida uma listagem dos profissionais entrevistados, segundo as respectivas áreas seleccionadas, com 

um breve curriculum:  

Quatro professoras do ensino básico que, por questões profissionais não quiseram revelar a entidade 

onde exercem a sua profissão, já que a poderiam comprometer.  

Cristina Gouveia completou o Mestrado em Urbanismo pelo MIT e actualmente é Strategic Planner na 

YDreams Portugal. As suas principais áreas de investigação e de interesse são as tecnologias de 
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informação e comunicação de apoio à participação pública e à inteligência colectiva e o consumo 

sustentável através do Design de Produto. 

Florentino Serranheira licenciou-se em Ergonomia pela Faculdade de Motricidade Humana da UTL e 

doutorou-se em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública na UNL. Hoje em dia, é Professor na 

cadeira de Ergonomia na Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa. Todo o seu percurso 

profissional percorrido reflecte o interesse na Ergonomia e na Saúde Pública aplicadas ao trabalho. 

José Alves Pereira tem como formação base Engenharia Mecânica pelo ISEL e é Mestre em Gestão da 

Qualidade pela Universidade Aberta. Com uma larga experiência em produção e execução industrial em 

fábricas como Nery, Grufer, Longra, MTL – Madeiras Tratadas e no Atelier Daciano da Costa, 

nomeadamente em projectos de equipamento escolar, de escritório e de parques infantis. Nos últimos 

anos tem desempenhado um papel preponderante na Faculdade de Arquitectura da UTL, enquanto 

Professor em cadeiras como as de Tecnologias, Engenharias do Produto e Gestão da Qualidade nos 

cursos de Design. 

Maria João Silva é Prof.ª Coord. na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, já 

doutorada em Engenharia do Ambiente e cujas áreas de interesse e investigação são, principalmente, as 

ligadas aos ambientes e sistemas de aprendizagem. 

Marta Ferraz tem especial interesse em espaços físicos educacionais para as crianças. Por isso, é Mestre 

em Desenvolvimento Motor das Crianças através de Soluções Tecnológicas e Energia e especializou-se 

numa Pós-Graduação em Exercício e Saúde. Presentemente é CEO da Atomic Designers (Human 

Development and Emerging Technologies) e está a desenvolver um trabalho de investigação no âmbito 

do Doutoramento International Collaboratory for Emerging Technologies – CoLab. 

Pedro Almeida é o responsável pelo Departamento de Gestão Financeira da empresa Equipex. Esta 

empresa, sediada em Lisboa, é especializada em mobiliário escolar e de escritório e jogos didácticos, há 

30 anos.  

Pedro Sottomayor formou-se em Design Industrial no Instituto Superior per l’Industrie Artistiche em 

Florença, Itália. Recentemente foi director de Inovação e Design na empresa Nautilus, durante 4 anos. 

Trabalha agora como designer independente e representa-se através do gabinete Pedro Sottomayor 

Design Industrial. 

Ricardo Ribeiro é designer industrial pela ESAD do Porto e exerce o cargo de Product Design Manager 

na empresa Nautilus.  
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Simon Dennhy, enquanto designer industrial, formou-se no National College of Art and Design de 

Dublin, Irlanda. Actualmente está a desenvolver uma investigação de Doutoramento na mesma 

instituição. Uma vez que tem como uma das principais áreas de interesse o User Centered Design, criou 

a Perch Dynamic Solutions Limited, onde tem desenvolvido o projecto de mobiliário escolar PERCH. 

Na escolha do painel de entrevistados, foram seleccionados alguns profissionais com formações 

semelhantes, de modo a possibilitar um confronto de opiniões. O primeiro contacto foi feito via correio 

electrónico, com a investigadora a fazer uma breve explicação do objectivo do trabalho e da entrevista. 

A partir daí foi agendado o local e a hora mais conveniente para o entrevistado. Consoante a formação e 

experiência do entrevistado, em conjunto com o que se pretendia saber, delinearam-se algumas 

perguntas-guia, cuja ordem foi pensada de modo a conduzir o melhor possível o entrevistado numa 

conversa aberta e descontraída.  

No momento das entrevistas utilizámos, como material auxiliar, o guião anteriormente referido e um 

gravador áudio, para que posteriormente fosse feita a transcrição da entrevista o mais fielmente 

possível. Após a transcrição, foram construídas tabelas, orientadas pelas perguntas e pelos 

entrevistados de cada área para uma esquematização das respostas e uma posterior análise dos pontos 

de vista. Apresentamos, em anexo, as tabelas resultantes e de seguida as principais conclusões 

retiradas: 

 

Entrevista – Especialistas em Ciências da Educação 

Se a compreensão aprofundada leva a melhores decisões, neste caso, são os professores os profissionais 

mais experientes nesta área, pela sua experiência com os diferentes contextos escolares e os diferentes 

alunos, dos diversos níveis de ensino. Apresentam-se seguidamente as principais conclusões das 

conversas com as quatro professoras. 

ENTREVISTAS ÀS QUATRO PROFESSORAS PRIMÁRIAS: consultar os Apêndices Ba, Bb, Bc e Bd.  

TABELA DE SÍNTESE DAS ENTREVISTAS ÀS QUATRO PROFESSORAS PRIMÁRIAS: consultar o Anexo Db. 

1) Como professora, o que constata em relação ao paradigma passado, presente e futuro na 

educação? E, nesse contexto, que papel atribui ao mobiliário escolar? As professoras 

reconhecem que tem existido alguma evolução do espaço da sala de aula. Todavia, enumeram 

alguns problemas graves que se mantêm. As mudanças acontecem, mas muitas vezes não são 

significativas, nem bem planeadas, principalmente a nível de mobiliário, pois, 

maioritariamente, estão presas a um estereótipo, não constituindo uma real evolução. 
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2) Dada a sua experiência, dentro da sala de aula, que necessidades e limitações identifica no 

mobiliário? Apontam diversas lacunas, mas a inadequação antropométrica do mobiliário em 

relação às crianças e às actividades, revelou-se a mais importante, pois consideram que leva à 

adopção de posturas incorrectas constantemente. 

3) Qual a importância do mobiliário na definição de diferentes espaços de trabalho na sala? Os 

“cantinhos” são considerados por todas uma necessidade, pois a variedade de áreas e 

actividades capacita a aula de maior dinâmica. Por isso, o mobiliário deverá facilitar a criação 

destes espaços, contornando, sempre que possível, os limites do espaço existente.  

4) Na sua opinião, qual a importância do mobiliário para a criança? Acha que a “performance” dos 

alunos e até do professor podem ser potenciadas pelas funcionalidades do mobiliário? A opinião 

foi defendida em consenso: o bem-estar, a motivação e a produtividade, tanto do aluno como 

do professor, estão directamente relacionados com o meio envolvente e os recursos materiais. 

5) Até que ponto deverá ser o mobiliário estimulante e lúdico? Isto é, que limites considera 

adequados para a utilização das formas e cores diferentes? Como podemos relacionar o 

mobiliário escolar com o processo de aprendizagem? A principal sugestão foi em relação à 

selecção cromática, pois dever-se-á ter em consideração a presença visual dentro de uma sala 

de aula – normalmente pequena – e o nível de estimulação que pode provocar na criança. 

6) Qual a sua opinião em relação às novas tecnologias na sala de aula? As professoras acreditam 

que a aprendizagem, hoje em dia, depende do acesso e contacto dos alunos com as 

tecnologias. Porém existe muita desigualdade económica entre escolas e os professores, na 

maioria das vezes, precisam de formação preparatória para uma maior produtividade da aula. 

Ideias fundamentais recolhidas nas entrevistas: 

O mobiliário escolar deve: 

- libertar-se do estereótipo; 

- dar especial atenção à postura correcta de cada aluno; 

- facilitar o dinamismo e produtividade da aula. 

 

Entrevista – Especialistas em TIC 

A integração das T.I.C. nas salas de aula é fundamental, mas, tendo conta a sua constante evolução e 

transformação, as decisões e opções parecem ser cada vez mais difíceis de tomar e a opinião de peritos 

esclarece os pontos a não esquecer. 
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ENTREVISTAS AOS ESPECIALISTAS EM TIC: consultar os Apêndices Be, Bf e Bg. 

TABELA DE SÍNTESE DAS ENTREVISTAS AOS ESPECIALISTAS EM T.I.C.: consultar o Anexo Dc. 

 

1) Gostaria que partilhasse a sua visão para o futuro em relação às novas formas de comunicação, de 

interacção. As três entrevistadas acreditam num futuro, onde os equipamentos e as tecnologias 

permitam uma extensão da sala de aula, ao criarem ambientes de aprendizagem em contacto com a 

realidade, ou seja, tal como Cristina Gouveia defende, a “realidade aumentada” será a tendência. 

Então, se a exposição da informação passa a depender da co-ligação directa com a vida real, devemos 

compreender que as novas formas de comunicação e interacção acontecem em “qualquer espaço, em 

qualquer lugar, em qualquer circunstância” (Marta Ferraz), apoiadas por tecnologias mais sensíveis 

(Cristina Gouveia), integradas nos objectos do dia-a-dia, onde a multisensorialidade os faça accionar. 

Ora, este panorama consolida-se sob os três pontos de vista: 

- As redes de comunicação passarão a ser, cada vez mais, ramificadas, densas e cruzadas, implicando, 

com todo o sentido, equipamentos preparados para diferentes ambientes e actividades (Mª João Silva); 

- As novas tecnologias passarão a contrariar a tecnologia indoor e o uso limitado da acção motora 

periférica, para passar a haver um envolvimento total do utilizador, cuja relação de ordem será corpo-

espaço-objecto (Marta Ferraz); 

- Os momentos de interactividade serão guiados pela importância da colaboração e cooperação. 

 

2) E como acha que devemos relacionar as novas tecnologias com o processo de aprendizagem/o 

processar de informação, em particular da criança? As entrevistadas apresentam três opiniões 

diferentes, ainda que complementares. Transmitem que a integração das T.I.C. pode facilitar o processo 

de aprendizagem da criança, se os equipamentos educativos tradicionais forem (re)desenhados, tendo 

em conta que: 

- a aprendizagem para a criança torna-se muito mais significativa se acontecer através do corpo. Daí o 

ambiente de aprendizagem ideal implicar os três factores contexto, corpo e emoções, onde a acção 

motora é promovida ao máximo (Marta Ferraz); 

- deverão incluir dispositivos interactivos e móveis - facilitar a aprendizagem ao longo da vida, em 

qualquer lugar e a qualquer momento - com novas capacidades de representação da informação  

(representações múltiplas enriquecem o processo mental da criança), para que o local, o distante e o 

global sejam conceitos com que a criança passe a lidar facilmente (Mª João Silva); 
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- A tecnologia interactiva tem que procurar a ludicidade acima de tudo (Cristina Gouveia). 

 

3) Como deverá ser conseguido o desenvolvimento do ambiente interactivo ou do interface face ao 

comportamento da criança? Em relação ao processo que deverá ser seguido, foi defendido 

unanimemente a participação das crianças no projecto: “Design Participatório” (Marta Ferraz) e “User-

Research” (Cristina Gouveia). Mas é Mª João Silva quem expõe mais detalhadamente este conceito, 

mencionando diferentes abordagens passíveis para o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem: 

a) através de protótipos; 

b) participação dos utilizadores. 

 

4) O que é para si uma sala de aula do futuro? E como imagina o seu equipamento e que papel lhe 

atribui? Que funcionalidades gostaria de ver nas salas de aula e que novos meios de interacção 

poderiam estar inseridos? Marta Ferraz e Mª João Silva defendem a mesma visão para a futura sala de 

aula, onde o seu espaço deixará de estar restringido às quatro paredes, para que hajam mais momentos 

no exterior. Marta Ferraz aposta nos “artefactos tecnológicos físicos”, concebidos para que as 

actividades sejam mais construtivas e exploratórias, com múltiplas questões e respostas, e o aluno se 

torne mais criativo e autónomo. Para tal a circulação e o acesso a estes deverá ser livre e o professor 

será apenas o “contextualizador”. Cristina Gouveia também acredita nestes novos equipamentos, 

sugerindo que tenham várias funcionalidades interactivas e que abranjam todas as disciplinas, podendo 

eventualmente chegar a ser “coisas vestidas”. Mª João Silva, no entanto, debruça-se muito mais sobre 

um espaço polivalente, cuja transformação será facilmente conseguida através do mobiliário escolar, 

principalmente pela participação das crianças. 

5) Que decisões estratégicas – a nível de indústria, comercialização, promoção, investimento - poderia 

propor para o desenvolvimento deste tipo de produtos, equipamentos escolares, no mercado português? 

Para além de todas as apostas enunciadas nas respostas anteriores, a promoção do envolvimento da 

Escola com os designers é fundamental, já que: 

- Marta Ferraz e Cristina Gouveia consideram a observação das crianças a fonte mais rica das 

necessidades e potenciais soluções e  

- Mª João sugere que a participação da própria escola deverá ser levada em conta, pois aumenta a 

probabilidade de sucesso em relação à resposta ao modelo educativo pretendido. 

6) Procurar envolver a iniciativa de investimento do Estado, transmitindo que a Educação é prioridade, 
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sobretudo, ao criarem-se sistemas “Opensource”, onde o acesso é democrático, desperta a sociedade 

para a importância desta problemática e contribui para o aumento e sucesso destes projectos. 

Ideias fundamentais 

O mobiliário escolar e os equipamentos associados devem promover: 

- autonomia e maior envolvimento físico da criança; 

- extensão da sala de aula (espaço deixa de estar restringido por quatro paredes)  

- contextos onde a informação e a interactividade tome sentido, ao criarem-se redes e múltiplas 

experiências sensoriais; 

- design mais participativo (maior envolvimento das escolas com os designers). 

 

Entrevista – Especialistas em Ergonomia 

ENTREVISTA A FLORENTINO SERRANHEIRA: consultar o Anexo Bh. 

TABELA DE SÍNTESE DA ENTREVISTA A FLORENTINO SERRANHEIRA: consultar em Anexo Dd. 

1) Enquanto ergonomista qual a importância do mobiliário escolar para uma boa prestação do 

aluno? O mobiliário escolar para Serranheira é determinante para o desempenho escolar e 

para a prestação ao longo da vida do aluno. Mas para tal, o mobiliário deve, antes de mais, ser 

concebido especificamente para o nível de ensino a que se destina, seguindo os factores 

característicos. Por exemplo, no Ensino Básico, Serranheira aponta que é fundamental: 

 

a) a boa visibilidade para todos os aspectos da sala de aula; 

b) o fácil acesso a todos os materiais; 

c) a versatilidade dos espaços; 

d) o conforto e a promoção de posturas correctas. 

2) Como caracteriza a relação dos alunos, enquanto utilizadores, com o equipamento, hoje em 

dia? Isto é, que comportamentos podemos identificar, tendo em conta as actividades, as novas 

tecnologias e outros factores de influência? A relação entre alunos e equipamentos escolares é 

caracterizada pelo desajuste antropológico (“em termos de crescimento como de maturação”) 

e logístico (não está de acordo com as actividades desenvolvidas na sala de aula). Então, como 

principais soluções, Serranheira defende: 

 

a) “segmentação” – o desenvolvimento do mobiliário por níveis etários pode ser a solução mais 
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eficaz; 

b) “flexibilidade e ajustabilidade” – através de múltiplos ajustes, angulações e articulações será 

mais fácil a adaptação individual a cada aluno e às actividades. 

3) Que conselhos daria aos designers em relação às funcionalidades do mobiliário escolar? Na sua 

opinião, que prioridades deveriam este considerar? Serranheira concorda com a uma maior 

colaboração entre ergonomistas e designers, nomeadamente no momento de pesquisa e 

estudo da problemática. Para tal, sugere a adopção do Modelo de Análise do Trabalho que 

consiste, para este caso, na identificação: 

a) das principais tipologias de aula; 

b) das principais actividades; 

c) das características físicas e cognitivas das crianças de cada faixa etária; 

d) dos principais equipamentos; 

e) dos tempos para cada actividade; 

f) dos diferentes momentos de interacção, circulação, em pé,… 

 

4) Na sua perspectiva, o que defende em relação às novas tecnologias na sala de aula? As T.I.C., 

na sua opinião, só poderão estar adequadas se respeitarem o ponto de vista pedagógico. 

5)  O que nos pode dizer sobre os dados antropométricos das crianças em Portugal? Como acha 

que podemos adaptar o mobiliário a todo o universo de crianças? 

6) Tem alguma sugestão para a concepção deste tipo de produtos no que diz respeito a… 

… materiais e cores a utilizar? 

… acabamentos e detalhes? 

… tecnologias a incorporar? 

7) Porque acha que tem havido pouco investimento neste tipo de produtos?  Em resposta a estas 

três questões, Serranheira considera que o mobiliário standard tem sido o produto da 

desvalorização inconsciente da sociedade perante as futuras gerações. Respeitar as crianças de 

hoje representa um investimento por parte do país, com que Portugal não está familiarizado e 

que cuja importância futura não é considerada. Os designers, de modo a alimentarem esta 
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iniciativa, devem projectar para cada caso, seguindo o plano de segmentação etária e as 

características específicas da sala para que se destinam, de forma a encaminhar o rumo deste 

mercado. 

Ideias fundamentais 

A sala de aula deve ser assumida como o espaço de trabalho da criança, cujo equipamento deve: 

-  adaptar-se à logística e às características físicas e psicológicas de cada aluno; 

- eliminar o máximo de constrangimentos e limitações para o aluno (visibilidade, conforto, acesso,…); 

- duas estratégias possíveis são: “segmentação”, “flexibiliadde e ajustabilidade”. 

 

Entrevistas – Especialistas em Design 

ENTREVISTAS AOS TRÊS DESIGNERS: consultar os Apêndices Bi, Bj, Bl.  

TABELA DE SÍNTESE DAS ENTREVISTAS AOS TRÊS DESIGNERS: consultar o Anexo De. 

1) No projecto de Design para crianças, que características específicas acha que devemos ter em 

conta, presentes? Simon Dennehy acredita que a postura que o designer adopta faz toda a 

diferença. Se as crianças têm formas de estar, aprender e pensar muito diferentes dos adultos, 

devemos quebrar e questionar as ideias que temos como adquiridas. Para tal devemos ser 

curiosos e procurar dados em diversas disciplinas e saber relacioná-los de forma significativa, 

onde a imaginação, a criatividade e o sentido crítico devem comandar: “look outside the 

obvious”.  

Ricardo Ribeiro sugere a área da Puericultura como fonte de conhecimento para o 

desenvolvimento de qualquer projecto para crianças, um investimento para empresas que 

apostem na constante pesquisa e adaptação. 

2) Como relaciona a capacidade/conhecimento do designer com as necessidades da criança? 

Dennehy é quem desenvolve mais esta questão e acredita que a formação multidisciplinar do 

designer torna-o apto para chegar a melhores decisões de forma perspicaz. No entanto, 

aconselha que as decisões devem ser tomadas em função do natural processo de 

aprendizagem da criança e procurar não estar preso à realidade imediata. Ou seja, no fundo 

devemos “libertar a criança” (Ricardo Ribeiro) que há em nós para que as soluções sejam as 

mais próximas dos desejos da criança. 

3) Qual a sua opinião em relação às novas tecnologias nas salas de aulas? Os designers de forma 

unânime consideram a integração das T.I.C. até agora feita não correspondente às expectativas 

da criança. Dennehy até afirma poderem ter o efeito inverso no desenvolvimento das 
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competências básicas como escrever, ler e contar. O lápis e o papel continuam a gerar um 

feedback mais atractivo do que os equipamentos inicialmente desenhados para adultos e 

depois forçosamente integrados na sala de aula. As tecnologias “haptics”
54

 são o rumo a seguir. 

Além disso, o designer deve estar envolvido desde a pesquisa à integração do produto. Tal 

como Ribeiro refere e a Nautilus já assumiu, é uma “responsabilidade social”. 

4) Qual o papel do designer nas “salas de aula do futuro”? Neste momento, somos os profissionais 

com mais capacidades para saber intervir e materializar as verdadeiras necessidades (Simon 

Dennehy). Por isso, cabe-nos, por um lado, estimular e impulsionar a produção de novos 

objectos, ambientes e hábitos e, por outro, saber dar atenção e seguir os sinais de mudança, 

sermos, portanto, “futurologistas” (Ricardo Ribeiro). 

5) Pode descrever a sua metodologia projectual num projecto de mobiliário escolar? Os designers 

apresentaram três abordagens de certa forma distintas que se prendem, sobretudo, à condição 

profissional a que estão submetidos. Vejamos: Dennehy, dado que desenvolveu o projecto 

PERCH no âmbito de um trabalho de investigação académico, teve a oportunidade de explorar 

e aprofundar momento de pesquisa, fazer análise de campo e estudo de mercado, 

atravessando a indústria, especialistas e tendências do ensino. Por fim, no desenvolvimento do 

produto, teve a oportunidade de construir modelos-teste, em prol da solução mais adequada. 

Pedro Sottomayor e Ribeiro, em contrapartida, trabalharam enquanto designers da empresa 

Nautilus. Esta última está inserida num contexto onde a aproximação ao utilizador, o teste com 

modelos e o investimento em pesquisa e análise não são fomentadas. Por isso, muitas das 

etapas fundamentais e determinantes para o processo de Dennehy, são eliminadas colocando 

em causa o sucesso do produto e o seu respeito pela realidade do utilizador. Em ambas as 

metodologias prevalecem as decisões e a validação do conceito em função da produção. 

6) Com que limitações tem que lidar? Em termos de limitações, Dennehy foca precisamente a falta 

de investigação nesta área e a pouca abertura do mercado para novas soluções e conceitos. Os 

designers portugueses apontam as restrições produtivas e normas como os principais 

obstáculos. 

7) Normalmente, que ajustes devem ser feitos na produção? É importante destacar que, apesar 

dos protótipos validados, PERCH ainda se encontra na fase de ajuste produtivo. 

O mobiliário escolar de Sottomayor sofreu alterações no momento de produção, de forma a 

corrigir pormenores identificados no teste de resistência/qualidade e pela reacção dos 
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 Tecnologias de interface, cuja utilização é feita através do toque. 
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utilizadores (como é possível verificar, a opinião dos utilizadores é considerada no final). 

Ricardo Ribeiro aponta os factores tempo, segurança e qualidade como imperativos nos 

habituais reajustes do processo e método de produção do novo produto. 

8) Quais as funcionalidades genéricas que identifica nestes produtos? Que outras poderiam ser 

interessantes de explorar? Dennehy concentrou-se em responder à necessidade de movimento 

da criança no desenvolvimento do novo produto, fruto da pesquisa e investigação levadas a 

cabo inicialmente. Ribeiro defende o mobiliário escolar como o produto de suporte à acção 

pedagógica, logo destaca o factor lúdico como uma das características. Sottomayor, no 

entanto, lista diversas características para este tipo de produto, abrangendo preocupações 

ergonómicas, de qualidade e referentes ao ciclo de vida do mesmo.  

9) Como pode caracterizar a indústria do mobiliário escolar portuguesa em comparação com a 

internacional? Esta questão foi posta somente aos designers portugueses que, ainda que 

tenham trabalhado com uma empresa que se destaca pela aposta na inovação, realçam as 

prioridades a que a indústria e o mercado português dão, dificultando a aposta na inovação.  

10) Como vê a perspectiva comercial do mobiliário escolar em Portugal? Tal como Ribeiro 

caracteriza, a promoção destes produtos ainda se mantém “reservada e tradicionalista”. E 

Sottomayor considera esta área uma oportunidade de aposta, já que a comunicação ainda se 

encontra fechada, sobretudo, a nível nacional: feiras internacionais e envio de catálogos 

directamente aos clientes. 

11) Que produtos, marcas ou designers gostaria de destacar? Os designers portugueses recorrem a 

marcas internacionais, enquanto Dennehy inclui na sua pesquisa fontes que cruzam diferentes 

áreas em questão. 

Ideias fundamentais 

A criação do mobiliário escolar depende: 

- do sentido crítico e da iniciativa do designer; 

- da capacidade de interpretação e de materialização do designer em relação às necessidades da 

criança; 

- da libertação do estereótipo; 

- da oportunidade de investigação e teste, antes da produção; 

- da abertura e condições de mercado. 
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Entrevista – Especialistas em Engenharia 

ENTREVISTA A JOSÉ ALVES PEREIRA: consultar o Anexo Bm. 

TABELA DE SÍNTESE DA ENTREVISTA AO ENGENHEIRO JOSÉ ALVES PEREIRA: consultar o Anexo Df. 

 

1) Que aspectos influenciam a concepção do mobiliário escolar em Portugal? Segundo Alves 

Pereira, a concepção do mobiliário escolar em Portugal tem se mantido, ao longo das últimas 

décadas, muito similar. Uma vez que o M.E. sempre foi o principal comprador, o projecto é 

sempre guiado pelas decisões, exigências e estratégia de compra deste cliente. Na verdade, 

este é quem domina todo este monopólio não permitindo que o ensino particular (o que tem 

mais autonomia e capital) tenha alguma influência, vendo-se obrigado a seguir os “modelos 

oficiais” ou a recorrer ao mercado internacional. Admite que as opções conceptuais de 

qualquer produto não podem ser dissociadas dos materiais e tecnologias existentes, da 

economia de escala e das características comerciais a que é obrigado a submeter-se. E tal não 

podia deixar de se aplicar ao mobiliário escolar, em Portugal, cuja limitação tecnológica se 

reflecte como a característica principal. 

2) Quais os aspectos que considera fundamentais no processo produtivo de mobiliário escolar? 

Quais os aspectos prioritários a ter em conta no projecto? O mobiliário escolar, tendo em conta 

o mercado em que se insere, é produzido em função da máxima optimização e rentabilização 

industrial e humana. Contudo, nos últimos tempos, vive-se num impasse, quando 

confrontamos a perspectiva produtiva com a comercial: a pouca variedade de componentes e a 

gestão de quantidades para evitar stocks entra em conflito com a falta de stocks para a 

diversidade de produtos e entregas a curto prazo. Além disso, o sistema de concurso público 

como principal motor desta indústria, implica restrições a nível conceptual e produtivo. 

3) Quais as principais oportunidades e limitações em relação a materiais, tecnologias (inclusive 

novas), assemblagens e acabamentos? Em primeiro lugar, sublinha-se que admitir novas 

tecnologias (Alves Pereira) e materiais, tem consequências para além da produção e tudo isso 

deve ser ponderado. Destaca, então, a conformação da madeira, o aparecimento dos polímeros 

e compósitos e a estrutura em ligas de alumínio injectado como três momentos determinantes 

na evolução do mobiliário escolar, enumerando as respectivas vantagens e desvantagens. 

Contudo, constata que os novos materiais não ultrapassaram consideravelmente o 

desempenho funcional dos tradicionais, nem surgiram outros materiais ou tecnologias capazes 

de substituir eficazmente todas as condicionantes anteriormente mencionadas. Ou seja, 
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devemos investir em materiais que respondam de forma funcional e estética, sobretudo, se se 

puder tirar partido do valor acrescentado associado. 

4) Gostaria, ainda, que abordássemos as normas e a legislação existente relativas a este tipo de 

produtos. As normas e toda a legislação a respeitar são sempre determinadas no caderno de 

encargos a entregar em cada concurso público. Antigamente, as normas portuguesas (NP) eram 

normalmente adaptações totais ou integrais das British Standard (BS), mas com a 

internacionalização de mercados, a CEN passou a elaborar critérios standard. O que significa 

que estas normas, hoje aplicadas, não estão pensadas para as condições particulares da 

indústria e da população de cada país e, neste caso, da pedagogia e para as condições de cada 

escola. 

As normas são relevantes essencialmente em termos de controlo de qualidade, já que 

especificam o teste a que o mobiliário é submetido, de forma a igualar os concorrentes.  

5) Da sua experiência, quais os aspectos fundamentais na distribuição e montagem? E na 

manutenção? Em primeiro lugar, devemos considerar quais as especificações apresentadas no 

caderno de encargos em relação a estes três parâmetros. Depois, devemos ter ciente que é 

preferível: 

 

- um número mínimo de componentes e assemblagens (apesar de estar associada uma 

complexidade tecnológica maior e com mais custos);  

- assemblagens rígidas e resistentes, já que estes pontos são alvo de alguma fragilidade; 

- um transporte com mais capacidade através do empilhamento e encaixe; 

- pouca montagem após a distribuição, pois as peças desmontáveis implicam mais tempo na 

descarga e mão-de-obra qualificada; 

6) Tendo em conta as novas exigências na educação, o que pensa sobre as novas tecnologias nas 

salas de aula? Alves Pereira, enquanto professor e utilizador habitual das T.I.C. nas suas aulas, 

considera a integração destas “incontornável” e “inevitável”. Contudo, acha difícil formular 

alguma opinião em relação às iniciativas já tomadas, tendo em conta a falta de estudos e dados 

que exponham as implicações pedagógicas e o nível de sucesso das práticas educativas lectivas 

e da transmissão dos saberes. De qualquer forma, considera que muitas das opções tomadas 

são características de uma sociedade seduzida pelo “novo brinquedo” tecnológico, educada a 

um consumismo impulsivo, pouco ponderado. A concepção destes produtos deve ter em conta: 
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- a transmissão de saberes eficaz como objectivo final; 

- os novos modos de utilização e de utilizador; 

- a velocidade a que a mudança acontece, para uma melhor adaptação; 

- todos os problemas técnicos associados, como as ligações e a manutenção num contexto que 

não o doméstico. 

7) Que marcas, produtos e/ou designers pode identificar como referências em Portugal? E, na sua 

opinião, como caracteriza o seu posicionamento no mercado? Alves Pereira sublinha que o 

mobiliário escolar nunca foi visto como objecto atraente no campo do design pelo seu carácter 

de extremo funcionalismo, com uma série de condicionantes já referidas. Por isso, apenas 

destaca Sena da Silva como designer no contexto português e menciona quatro antigos 

produtores relevantes na época e quase exclusivos: Casa Miranda, Fábrica FOC, Olaio e Handy 

Portuguesa. 

8) Que comparação pode fazer entre a indústria de mobiliário escolar portuguesa e a 

internacional? Quando compara a realidade nacional e internacional, reconhece que as 

características de mercado industriais e comerciais não são as mais favoráveis para Portugal. 

Além disso, mantemo-nos numa posição de dependência com a indústria estrangeira. A 

proximidade e a disponibilidade produtiva, de manutenção e assistência pós-venda são as 

vantagens principais do produto português. 

Ideias fundamentais 

O mobiliário escolar deve ser concebido: 

- respeitando os materiais e tecnologias existentes e a gestão da economia de escala e da estratégia 

comercial; 

- em função da máxima optimização e rentabilização industrial e humana; 

- tirando partido das novas oportunidades materiais e tecnológicas, dentro das restrições e normas a 

que se tem que submeter; 

- respeitando os critérios exigidos, aquando se propõe a concursos públicos, publicados nos cadernos 

de encargos respectivos; 

- admitindo como principais vantagens em Portugal: proximidade produtiva, manutenção e 

assistência pós-venda.  

 

Entrevista – Especialistas em Gestão Financeira 
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ENTREVISTA A PEDRO ALMEIDA: consultar em Anexo Bn. 

TABELA DE SÍNTESE DA ENTREVISTA AO GESTOR PEDRO ALMEIDA: consultar o Anexo Dg. 

 

1) Em primeiro lugar, gostaria de introduzir uma questão de carácter geral. Como pode 

caracterizar a indústria do mobiliário escolar portuguesa com a internacional? Almeida assume-

se familiarizado apenas com o contexto português e espanhol: Espanha tem conquistado o 

mercado português pelos preços que apresenta, impedindo a inovação da indústria nacional, 

apesar do esforço que algumas empresas têm revelado fazer.  

2) Da experiência que tem através da marca Equipex, como funciona a distribuição deste tipo de 

material? E a montagem e manutenção? O minimizar de custos é o que conduz as decisões 

para estes três momentos. Por isso, na distribuição a área de transporte deverá ser 

rentabilizada o mais possível, o tempo e o número de pessoal envolvido deverão ser o mínimo. 

Logo, o transporte do mobiliário que esteja já montado e em que o empilhamento esteja já 

devidamente previsto é a solução mais conveniente. A manutenção depende das condições de 

garantia. 

3) E em termos de promoção comercial, que estratégia é utilizada pela Equipex? (entre outras 

questões) A promoção comercial para os principais clientes (Câmaras Municipais e escolas 

privadas) mantém-se através da apresentação da imagem, dos preços e das condições de 

negócio, colocando de parte o contacto directo, a experimentação por parte dos utilizadores. O 

consumidor final é, de facto, afastado de todo este processo, criando vícios na selecção. Logo, 

toda a indústria sente-se obrigada a seguir as “tendências de mercado”, já que não tem 

qualquer garantia do sucesso de mercado de um produto inovador. 

Ideias fundamentais 

A concepção e a produção do mobiliário escolar têm que considerar: 

- as condições de competitividade nacional e estrangeira; 

- o preço e as condições de entrega como os factores mais valorizados na selecção; 

- a melhor estratégia comercial; 

- o transporte mais eficaz e com menos custos é fundamental (empilhabilidade e pré-montagem); 

- as “tendências de mercado” a que os fabricantes são obrigados a seguir; 

- um consumidor final completamente afastado do processo de selecção do mobiliário. 
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Fruto deste momento de investigação, podemos constatar que as experiências e os pontos de vista 

defendidos dependem da área de formação e profissional do entrevistado, resultando numa grande 

riqueza de perspectivas e na atribuição de diferentes prioridades para este tipo de produto. Podemos 

identificar alguns pontos de concordância, principalmente em relação às limitações impostas, no 

momento de criação e inovação deste produto, pelas condições de mercado/comercialização. 

 

3 |3. 3º Momento : a análise de campo  

A entrevista a especialistas é uma metodologia importante mas, na maioria dos casos, é insuficiente 

para um estudo aprofundado de um tema pois, “…sometimes, customers are so accustomed to current 

conditions that they don´t think to ask for a new solution – even if they have real needs that could be 

addressed.”
55

 (Leonard e Rayport, 1997, p.104). Muitos projectos, de forma a serem resolvidos 

consistentemente, exigem preparação e pesquisa ou por vezes formação específica que muitas 

empresas preferem não utilizar, dado que implicaria prazos e custos que não conseguem suportar. Mas 

a observação, como temos vindo a compreender, pode ser uma ferramenta fundamental numa fase 

inicial dos projectos (e também na fase de experimentação dos protótipos). 

 

Baseados na metodologia do Emphatic Design, uma técnica aproximada à realidade dos utilizadores e 

muito rica na recolha de informação, decidimos optar por uma  observação dos utilizadores finais 

(crianças e professores), na sua relação com o mobiliário, num contexto real (escola).  

Através do levantamento, análise e a aplicação da informação recolhida em campo, esta técnica 

revelou-se muito útil. O Emphatic Design é uma metodologia interessante que revela muito potencial de 

aplicação no futuro: “ Emphatic design is a relatively low-cost, low-risk way to identify potentially critical 

customer needs. It´s an important source of new product ideas, and it has the potential to redirect a 

company’s technological capabilities toward entirely new business”
56

 (Leonard e Rayport, 1997, p.104). 

A metodologia tem-se revelado como uma solução com menores custos e com resultados mais seguros. 

A informação é disponibilizada de forma rápida e no contexto real de cada utilizador:  

“You can easily get that sort of feedback by watching people work with your products in 

usability labs and by testing for various ergonomic requirements. It is the additional 

information gained from seeing your customers actually use your product or service in their 
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  T.L.: muitas vezes, os clientes estão tão acostumados às condições habituais que não pensa em pedir uma nova solução - 

mesmo que eles tenham necessidades reais que poderiam ser exploradas. 
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  T.L.: Emphatic design é um método de baixo custo e baixo risco para identificar as de potenciais necessidades críticas dos 

clientes. É uma importante fonte de ideias para novos produtos, e tem o potencial para redireccionar os recursos tecnológicos de 
uma empresa para nova direcção comercial. 
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own physical environment that makes emphatic design an imperative.” (Leonard e Rayport, 

1997, p.105) e “…provides a wealth of information about possible innovations in real time and 

with little or no distortion.”
57

 (Leonard e Rayport, 1997, p.109). 

Todavia, a observação não basta como base de desenvolvimento de um projecto. Pode e deve, no 

entanto, facilitar as pistas que deverão ser testadas e comprovadas na aposta de um novo conceito. 

Os autores aconselham uma metodologia em vários passos, como qualquer processo: 

1- Observação (“It’s important to clarify who should be observed, who should do the observing, 

and what the observer should be watching.”
58

 (Leonard e Rayport, 1997, p.108)); 

 

2- Recolha de dados: “…most data are gathered from visual, auditory, and sensory cues.”
59

 

(Leonard e Rayport, 1997, p.110); 

 

3- Reflexão e análise; 

 

4- Brainstorming para soluções: “…within the emphatic-design process, it is used specifically to 

transform the observations into graphic, visual representations of possible solutions.”
60

 

(Leonard e Rayport, 1997, p.112); 

 

5- Desenvolvimento de Protótipos. 

Uma vez que, no caso dos espaços de aprendizagem, alguns autores consideram que a primeira tarefa 

no processo de correcção dos espaços, é uma abordagem realista e tendo em conta as características de 

cada situação em particular, podemos reforçar a perspectiva de Sena da Silva anteriormente 

referenciada  e devemos responder às seguintes questões: 

- “Describe a typical classroom. 

- What does it look like? 

- What are the students doing? 

- What are the teachers doing?”
61

 (DesignShare, n.d.a, p.1). 

                                                           
57

  T.L.: Pode facilmente obter esse tipo de feedback, observando as pessoas a utilizarem os seus produtos em laboratórios de 

usabilidade e a testá-los para vários requisitos ergonómicos.  É a informação adicional obtida na observação dos seus clientes a 
usarem realmente o seu produto ou serviço, inseridos no próprio ambiente físico que torna o método Emphatic Design imperativo 
e providencia uma riqueza de informações sobre possíveis inovações em tempo real e com pouca ou nenhuma distorção. 
58

  T.L.: É importante definir quem devem ser observado, quem deve fazer a observação e o que é que o observador deve 

observar. 
59

  T.L.: muitos dos dados são recolhidos a partir de pistas visuais, auditivas e sensoriais. 
60

  T.L.: O método de Emphatic Design é usado especificamente para transformar as observações em gráfico, em representações 

visuais de possíveis soluções. 
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Ou seja, devemos começar por observer e registar as actividades e os processos, analisá-los e só depois 

partirmos para a materialização do material físico escolar: “Without the identification of the learning 

outcomes and processes, it seemed difficult to design the physical environment in a way that would 

support the underlying mission, vision, and values of the institution.”
62

 (Wolf, 2002, p.17). 

Tendo em conta todos os aspectos anteriormente referidos foram seleccionadas três escolas 

portuguesas do 1º Ciclo do Ensino Básico para observação e análise ( por questões legais, a respectiva 

identidade não pode ser revelada).  As escolas serão referidas como A, B e C – sem nenhuma hierarquia 

propositada – e caracterizadas individualmente, já que representam situações distintas, presentes no 

panorama nacional.  

Cada escola observada pertence a uma categoria economico-geográfica distinta: 

Escola A – Pertencente à rede pública e localizada no Alentejo Central  

Escola B – Pertence à rede pública e localizada no centro de Lisboa 

Escola C – Privada e localizada no centro de Lisboa 

Em cada um dos casos, a investigadora passou dois dias regulares de aulas integrada na turma, na 

posição de aluno, utilizando o mobiliário escolar respectivo, observando os alunos, professores e 

interacção com o mobiliário. Utilizou o registo escrito e fotográfico tendo em conta critérios 

antecipadamente definidos. As datas de observação em cada estabelecimento foram: 

Escola A – 28 e 31 de Maio 2010 

Escola B – 14 e 15 de Junho 2010 

Escola C – 02 e 16 de Junho 2010 

Os registos foram agrupados numa ficha de análise que passamos a descrever. 

3 | 3.1. Fichas de análise – descrição 

Para facilitar a organização do trabalho e estabelecer critérios de análise, foi construída uma ficha que 

tenta abarcar diversos aspectos e recorre a diferentes perspectivas e conhecimentos, com o auxílio de 

alguns profissionais. A estrutura do documento utilizado seguiu os seguintes campos: 

                                                                                                                                                                          
61

  T.L.: Descreva uma sala de aula comum. - Como é que ela é? - O que é os estudantes estão a fazer? - O que é que os 

professores estão a fazer? 
62

  T.L.: Sem a identificação dos resultados da aprendizagem e dos processos, parece difícil conceber o ambiente físico de modo a 

que apoie a missão, a visão e os valores da instituição. 
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Identificação da Escola e da sala de aula analisada A contextualização espacial e temporal da análise é 

sempre importante. Desta forma, podemos interpretar a questão, de uma forma mais próxima e 

objectiva. 

Caracterização do Produto Antes do registo da relação produto-utilizador é necessária a identificação 

detalhada do produto, desde a sua origem às suas características dimensionais e materiais. 

Registo de Usabilidade A performance do(s) utilizador(es) com o produto é a etapa que mais tempo e 

dedicação exige por parte do observador/investigador. Por isso, identificar o que é, de facto, relevante 

para a investigação é fundamental. Focou-se, então, a logística da sala de aula, cronometrando-se cada 

actividade e identificando os recursos, comportamentos e necessidades de cada uma. Muitas vezes, foi 

utilizado o recurso fotográfico para um melhor registo de situações, pois a descrição verbal e escrita é 

insuficiente e não esclarecedora.  

Critérios Estético-funcionais Neste caso, a apreciação foi feita com base nas conversas, opiniões e 

comportamentos dos utilizadores. Ou seja, no intuito de manter a igualdade de avaliações, o 

observador/investigador classificou estes critérios de uma forma empírica através de uma escala de 1 a 

5 (em que o valor 1 corresponde a “mau” e o valor 5 a “muito bom”). 

Critérios de Critérios ambientais  A selecção dos critérios de critérios ambientais para avaliar o 

mobiliário de cada sala foi feita com base na Recomendações - Lista de Verificação concebida e 

disponibilizada pelo designer José Vicente. Esta lista considera critérios especificamente focados para 

cada etapa no design do sector de mobiliário. Assim, permite identificar quais as opções mais acertadas 

para cada solução ao conceder “…de forma imediata, simples e sistemática, a informação mais relevante 

para o desenvolvimento de produtos com o menor impacto ambiental e social possível.” (Vicente, 2010, 

pag. 1) 

Adaptaram-se e adicionaram-se critérios para que a análise fosse a mais correcta possível no contexto 

de investigação, numa escala de avaliação simples e de fácil interpretação, com três opções: “mau”, 

“bom”, “muito bom”.  

FICHAS DE ANÁLISE: consultar o Anexo A. 
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3 | 3.2. Fichas de análise - Conclusões 

Organização / layout 

As salas de aula são previstas para determinado número de crianças e, tendo como base estes três 

exemplos, atribuem-se, em média, 3m2 / aluno. No entanto, não se tem em conta a quantidade de 

material e mobiliário necessário e existente, reflectindo a falta de avaliação da área útil e dos sistemas 

de circulação ( por exemplo, nos casos observados os alunos levantam-se constantemente): 

- A Escola A e B têm salas com espaço suficiente para criar diversas áreas. No entanto, o mobiliário não 

promove esse dinamismo, principalmente o de arrumação. Estes elementos são grandes, pesados e 

ocupam grandes áreas. 

- Nos três casos é evidente a dificuldade em circular pelas salas, devido aos corredores estreitos e aos 

obstáculos como mochilas, armários, cadeiras, etc. 

As salas das Escolas A e B têm estrados, já que são salas maiores e com o modelo de mobiliário escolar 

mais antigo. Na sala da Escola C não é utilizado estrado, pois o espaço é muito mais pequeno e o sistema 

e organização pretende-se mais moderno (o estrado ainda confere uma posição autoritária ao 

professor, que relacionamos com um ensino mais antiquado).  

 

Mobiliário geral 

- As quantidades de mobiliário escolar variam consoante a área da sala, que é totalmente preenchida. 

Com efeito, nas três salas analisadas a ocupação com mobiliário é sobrevalorizada em função dos 

espaços livres para circulação. 

- Nenhuma das Escolas tinha o registo dos dados de identificação e dos produtores do mobiliário, o que 

pode causar problemas de manutenção. Porque não registar alguns dados no próprio mobiliário? 

- O mobiliário da Escola A e B pertence à mesma tipologia, apesar da altura de produção ser nitidamente 

diferente. Recorrem praticamente ao mesmo material, tecnologia e forma. 

- O mobiliário da Escola C é um pouco mais pesado, as mesas estão ligadas, o que impede a fácil 

reorganização do espaço, sobretudo se for feito pelos alunos.  

- A Escola A ao estabelecer uma outra dinâmica de aula com o juntar de duas turmas de anos diferentes, 

enfatiza o problema da inadaptação do mobiliário escolar. 
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- O mobiliário escolar ajustável pode dificultar a visibilidade dos alunos de trás. 

- Na escola C, apesar da cor existente nos placards, o cinzento do mobiliário torna a sala triste. Além 

disso há pouca luz natural, o que evidencia a pouca cor da sala. 

- Os três casos de mesa-cadeira apresentam facilidades de empilhamento, facilitando a sua arrumação e 

transporte, à excepção da cadeira da Escola B.   

- O mobiliário escolar da Escola C foi o que apresentou melhor aceitação por parte dos utilizadores e 

melhores resultados na logística e do ponto de vista ergonómico. 

 

Arrumação 

- Para facilitar a logística da aula e, uma vez que a área das salas é limitada, os sistemas de arrumação 

devem manter-se acessíveis, sem minimizar a área útil da sala. Enquanto produto bem programado e 

como vimos, segundo Munari (1993) a função declarada deve ser tida em conta. Logo, a concepção dos 

armários deveria explorar a facilidade de identificação do conteúdo guardado. 

- A arrumação nas salas era constituída basicamente pelas seguintes secções: livros de leitura, jogos 

matemáticos, material da professora, material de avaliação e de trabalhos manuais (único armário 

trancado), material de cada aluno (dossiers, cadernos e manuais).   

- Nos três casos, os armários são objectos imóveis e pesados. Ou seja, são sempre assumidos como 

equipamentos fixos na planta e organização da sala, ocupando área útil da sala de aula.  

- A sala da Escola A é a sala com mais arrumação, o que permite ter mais material, mais organização. No 

entanto falta identificação do que cada armário disponibiliza. 

- Consideramos dentro deste grupo funcional (arrumação), os caixotes do lixo, que são utilizados 

sobretudo para afiar os lápis. A sala de aula da Escola B é a única que tem os três caixotes do lixo para a 

separação e consequente facilidade de reciclagem. 

 

Mesas 

- O tampo é o componente mais danificado da mesa. 

 

- Os tampos existentes nos casos observados não têm qualquer tipo de regulação ou apoio ergonómico, 
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à excepção do exemplo na Escola C com a possibilidade de inclinar numa posição fixa e de ter um espaço 

pensado para guardar os livros e os cadernos.  

- Tendo em conta que a fonte de luz vem de cima e das janelas, criam-se muitas vezes sombras sobre os 

tampos que dificultam a boa visibilidade do aluno. 

- A mochila não tem nenhum local previsto para ser guardada e, por isso, o aluno coloca-a em sítios 

diferentes: nas costas da cadeira, em cima do assento de uma cadeira livre, em cima do tampo da mesa, 

no chão ao lado da mesa, etc.  

- O formato das mesas é sempre rectangular 

- As mesas da sala da Escola B tem cabides de lado, mas os alunos não utilizam, sobretudo porque as 

mesas estão encostadas umas às outras. Preferem utilizar os cabides atrás da porta e colocar as 

mochilas na cadeira.  

- A forma rectangular da mesa da professora não facilita a reunião constante dos alunos e a exposição 

dos trabalhos.  

- As mesas utilizadas nas Escola C, tendo em conta que pertencem a um modelo formal e tecnológico 

mais recente, apresentam as seguintes vantagens: 

- as mesas funcionam como módulos que podem ser agrupadas; 

- ao contrário dos outros dois casos, o material plástico cinzento absorve a luz, o que evita reflexos, 

tornando a sua utilização mais confortável; 

- o tampo tem duas posições: a horizontal e a inclinada; 

- o tampo permite mais arrumação e multifuncionalidades apenas com a reentrância;  

- o rebordo criado à volta da superfície do tampo, evita que o material, sobretudo os lápis, estejam 

constantemente a cair; 

- o seu material plástico de fácil limpeza, permite que, todos os dias, no final da aula, um dos alunos 

esteja responsável pela limpeza. 

E as seguintes desvantagens: 

- as mesas só podem ser agrupadas em filas; 

- não são claras em relação ao seu sistema de funcionamento: como se levanta o tampo, como se 

juntam e separam os módulos; 

- caso se queira juntá-las em grupo, sem unir, é difícil criar uma área de trabalho para o grupo, devido às 

reentrâncias e espaços que ficam entre elas; 

- a pintura epóxica como revestimento dos tubos é muito mais resistente que o acabamento dado aos 
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outros dois exemplos; 

- o rebordo criado à volta da superfície do tampo, estimula a que os alunos risquem o tampo; 

 

Assentos 

- Quando a actividade exige que o aluno se vire noutra direcção que não a normal, surgem as posturas 

incorrectas. As cadeiras não acompanham a rotação, nem os apoios necessários, por exemplo quando 

têm que olhar para trás. 

- O assento da professora, por outro lado, deve ter esse tipo de sistema, com o máximo de liberdade de 

movimento, já que constantemente os alunos a rodeiam pedindo auxílio nos trabalhos. 

- A mochila normalmente tem um peso superior à cadeira o que faz com esta última esteja sempre a cair 

e seja difícil de mover.  

- A cadeira, muitas vezes, é utilizada como apoio de altura para escrever no quadro ou para aceder a 

locais mais altos. Que níveis de resistência são exigidos e que materiais a utilizar para estes casos, tendo 

em conta que são os sapatos que forçam o assento? 

- A cadeira também é um elemento utilizado para o aluno ou o professor se sentarem em frente ao 

quadro em momentos de leitura e exposição.  

- Na Escola A as cadeiras perderam os patins de borracha o que provoca um barulho muito 

incomodativo quando são arrastadas no chão de mosaico. É situação constante e incómoda que não 

proporciona a mudança de configurações. 

- O assento utilizado na Escola C, tendo em conta que pertence a um modelo formal e tecnológico mais 

recente, apresenta as seguintes vantagens: 

- os ângulos e as superfícies escolhidos do assento permitem um maior apoio lombar 

- devido ao seu peso e ao maior ângulo de inclinação das pernas de apoio traseiras, as cadeiras não 

caem com o peso das mochilas; 

- o conjunto cadeira e inclinação do tampo obrigam a posturas mais correctas para a escrita; 

- o material plástico da cadeira não provoca nenhum barulho ao ser arrastada no chão aborrachado. 

 

E as seguintes desvantagens: 

- devido ao seu peso e ao maior ângulo de inclinação das pernas de apoio traseiras, os alunos têm 

dificuldades em baloiçar a cadeira; 
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- os assentos devem ser leves, estáveis, seguros, ajustáveis, que permitam a movimentação correcta do 

tronco em todos os sentidos. 

- É o único equipamento escolar passível de se considerar próprio do aluno e, por isso, possível de 

identificar, promovendo o sentido de pertença e integração, sobretudo se for ajustável e tiver medidas e 

angulações específicas para cada aluno. 

 

Quadro 

O quadro é assumido como o elemento central e o recurso auxiliar principal da sala de aula. No entanto, 

é objecto de pouca evolução ao longo da história. Portanto, nos três casos evidenciam-se as seguintes 

problemáticas, que influenciam sobretudo o acesso visual por parte dos alunos: 

 

- reflexos e manchas de luz; 

- escrita torta; 

- o pó do giz não só incomoda quem escreve como dificulta a sua limpeza, sobretudo após a utilização 

do apagador que espalha o pó em manchas; 

- inadaptação das alturas dos alunos que escrevem; 

- nem todos os alunos vêm toda a área do quadro. 

 

Sistemas de Informação 

 Os placards têm grande importância no registo das regras e da logística da sala de aula, bem como na 

afixação da informação (mapas, conjugações de letras, números, operações matemáticas, dias da 

semana e mês, esquemas do Estudo do Meio, curiosidades científicas, etc.). Diariamente é um suporte a 

que os alunos recorrem. 

- Nos três casos, estes sistemas são os elementos mais importantes nas paredes. Todas as paredes são 

aproveitadas para cobrir com informação. 

- Os alunos deveriam ter um melhor acesso visual a estes suportes informáticos, pois muitas vezes têm 

que se levantar: estão muito altos, estão longe, estão na parte de trás da sala,… 

- São os professores quem constrói os painéis, placards com a informação.  
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3 |4. 4º Momento: opinião das crianças (testemunhose desenhos) 

Uma abordagem de User-centered design para as crianças exige condições e competências específicas 

da equipa de projecto. Adoptar esta técnica, significa que a criança assume um papel central no 

processo de design e que as suas necessidades e exigências guiam o projecto (Eason, 1992). Apesar das 

circunstâncias se revelarem adversas a esta iniciativa, o autor delineia três condições: “design for, with 

and by”
63

. Vejamos: 

1- “Designing for children implies that we understand their world, or have the correct model of 

them – current research (…) implies that we do not;  

2- In designing with children, we need to inspect our selection criteria to remove bias, e.g. if only 

the talkative bright and enthusiastic children are selected;  

3- In designing by children, we need to represent material in a way that is meaningful and make 

sure that their ideas are valued.” 
64

 (Eason, 1992, p. 1556). 

 

Independentemente das condições de projecto, as crianças, como principais utilizadores, devem ter a 

oportunidade de expressar as suas necessidades e aspirações em relação ao espaço e ao equipamento 

em que e com que convivem grande parte do seu dia, pois o sucesso do produto final, principalmente 

neste caso, depende do conhecimento que se tem da(s) necessidade(s) do utilizador e que pode ser 

informação directa ou indirectamente fornecida: “What customers can´t tell you might be just what you 

need to develop successful new products.”
65

 (Leonard e Rayport, 1997, p. 102)  

 Entre muitos outros autores, Marberry (2004) relembra que 

 “Since the physical environment can be so critical in all aspects of children’s development, 

Maxwell says it is important to discover what messages children perceive from the physical 

environment. Those perceptions may differ from parents’ perception.”
66

 (Marberry, 2004, p.6). 

Além disso, o autor assegura que as crianças, a partir dos 5 anos, estão aptas para expressar as 

preferências relativas aos estímulos e ao ambiente da escola. E, aos 9 anos, conseguem articular 

aspirações, desejos e ideais em relação à sala de aula (Marberry, 2004, p.6). 

                                                           
63

  T.L.: projecta para, com e por 
64

  T.L.: 1 - Projectar para as crianças implica que saibamos interpretar o seu mundo ou ter o seu modelo correcto - a investigação 

actual reflecte que não o sabemos/temos; 2 – Para projectar com crianças é preciso examinar os nossos critérios de selecção para 
evitar erros, por exemplo, se só crianças expressivas e entusiastas são seleccionadas; 3 – No projectar pelas crianças é necessário 
apresentar o material de forma significativa e certificar de que suas ideias são valorizadas. 
65

 T.L.: O que os clientes não sabem expressar pode ser exactamente o que você precisa para desenvolver novos produtos de 

sucesso. 
66

  T.L.: Como o ambiente físico pode ser tão prejudicial em todos os aspectos do desenvolvimento infantil, Maxwell diz que é 

importante descobrir que percepções têm as crianças do ambiente físico. Essas percepções podem divergir da percepção dos pais. 
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 Mas como identificar as necessidades que nem os próprios utilizadores identificam? Ou até mesmo 

como interpretar as descrições e sugestões que eles fazem? A solução está em encontrar métodos de 

expressão adequada e na capacidade de imaginação e descrição de possibilidades dos utilizadores. 

(Leonard e Rayport, 1997, p.103)  

Tendo em conta estas premissas foram preparadas treze perguntas-guia para levar a cabo uma conversa 

com algumas crianças. No final da conversa e como elemento conclusivo, sugeríamos a realização de 

dois desenhos: “A tua sala de aula actual” e a “A tua sala de aula ideal/ dos teus sonhos”.  

A conversa que se estabeleceu pretendia registar a opinião, as preferências, os desejos e as sugestões 

de cada um, em relação a determinados parâmetros, tais como: ambiente e espaço, equipamento 

principal (quadro, cadeiras e mesas), conforto, material, luz, cor, função e forma. As perguntas foram 

construídas de modo a apelar à imaginação de cada um, tentando que as crianças se sentissem libertas 

dos estereótipos e dos limites normalmente impostos. 

No registo de todos os testemunhos, os materiais auxiliares a que recorremos foram folhas A4 brancas, 

lápis de cor, o guião da conversa, um caderno de apontamentos e o gravador áudio. Os participantes 

foram: 4 crianças, todas com 6anos, de uma das escolas; 8 crianças, pertencentes a escolas diferentes, 

com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, avaliadas como sobredotadas e integradas num 

grupo de trabalho extra-curricular. Neste último caso, a capacidade intelectual e expressiva destas 

crianças permitiu-nos compreender melhor as opiniões e sugestões, nestas idades. Por outro lado, o 

facto de três dos alunos já não pertencerem ao Ensino Básico, tornou possível a recolha de opiniões 

mais elaboradas, mais experientes e de possibilitou a compreensão da forma como a sala de aula da 

escola primária se regista na memória das crianças, revelando a importância atribuída a cada um dos 

elementos, anteriormente enumerados. 

A conclusão deste momento, através da análise dos desenhos, tinha como intuito levar a criança a 

expressar-se livremente, após algum momento de reflexão sobre a sua sala de aula e o seu 

equipamento. Ou seja, a conversa inicial foi um meio facilitador para fazer emergir as reflexões 

necessárias que seriam posteriormente expostas através dos desenhos. Além disso, segundo PTC (2010), 

nesta faixa etária, o desenho assume um nível de relevância, enquanto meio de expressão, já que a 

permite comunicar, libertando o seu inconsciente e de uma forma que lhe dá prazer, quando a escrita 

passou a ser concorrente no seu dia-a-dia. É importante destacar que os desenhos produzidos, nesta 

fase, são uma fonte considerável de informação, pois a noção espacial é maior e, ainda com a integração 

de alguma simbologia, o resultado final é cada vez mais coerente. No entanto, começa a tomar lugar 

uma grande preocupação em aproximar o desenho à realidade para agradar ao adulto. 

TESTEMUNHOS DOS DOZE ALUNOS: consultar os Apêndices Bo. 
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TABELA DE SÍNTESE DOS TESTEMUNHOS DOS DOZE ALUNOS: consultar o Anexo Dh. 

DESENHOS DOS ALUNOS (OS MAIS RELEVANTES): consultar o Anexo C.  

TABELA DE ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS DESENHOS DOS DOZE ALUNOS SOBRE A SALA DE AULA 

ACTUAL: consultar o Anexo Di. 

TABELA DE ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS DESENHOS DOS DOZE ALUNOS SOBRE A SALA DE AULA “DE 

SONHO/ IDEAL”: consultar o Anexo Dj. 

Conclusões: 

As crianças sentiram-se muito entusiasmadas com a oportunidade de imaginar uma nova sala de aula e 

de exporem os seus desejos relativos ao equipamento e funcionamento. O facto de a investigadora 

atribuir importância às suas opiniões facilitou a participação, fê-las sentirem-se ouvidas e relevantes.  

Por outro lado, foi um dos momentos da Investigação mais rico em informação (directamente relativa 

ao mobiliário escolar) já que a capacidade de imaginação das crianças e a sua libertação das ideias pré-

concebidas torna-se uma fonte criativa para a equipa de projecto. Nestes momentos concluímos que é 

imprescindível reconhecer o quanto as crianças estão despertas e atentas em relação ao meio que as 

envolve: demonstraram uma enorme capacidade de análise e de crítica em relação aos espaços físicos 

onde “trabalham” e são perfeitamente capazes de articular respostas quanto a sugestões para os 

melhorar. 

Como análise dos resultados conjuntos dos testemunhos e dos desenhos das crianças, extraímos os 

seguintes critérios de avaliação: ambiente/espaço e equipamento principal (quadro, cadeiras e mesas) e 

respectivas funções, forma, materiais, cor, conforto e luz. 

As principais conclusões são expostas em seguida, para que possamos reflectir de forma organizada, 

sobre a participação dos alunos: 

 

Ambiente e espaço: 

As crianças preferiam que as escolas não se parecessem com escolas mas com cenários retirados do seu 

imaginário, sobretudo com espaços que garantam privacidade, conforto e descontracção, 

provavelmente porque as crianças aspiram ao mesmo tipo de divertimento e ocupação que têm em 

casa e que os adultos também procuram: espaço para ver televisão, um tapete para brincar e deitar ou 

até um espaço para não fazer nada. É comum os desenhos transparecem uma grande vontade de 

quebrar com as regras pré-estabelecidas, eliminando a ideia das salas com cadeiras alinhadas em frente 

à secretária da professora. A crítica ao espaço de cada sala de aula surgiu sempre nas entrevistas. No 
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geral, os alunos consideram as salas pequenas e desarrumadas. Desejam um espaço amplo, com áreas 

livres e desocupadas, organizado, limpo e com boas condições materiais. O ambiente ideal seria calmo, 

descontraído e confortável, muito próximo com o estereótipo da sala de estar em casa: referiram várias 

vezes os sofás, tapetes, televisão, almofadas, entre outros. A decoração parece ser muito mais 

apreciada quando realizada pelos próprios alunos. Alguns sugeriram que se pudesse seguir um tema 

pertencente ao imaginário infantil (navio, robots, Egipto, …). 

 

Equipamento Principal – Quadro 

Para as crianças o quadro, revelou ser o elemento principal da sala de aula, visto como a fonte principal 

de informação. É também dos objectos preferidos, devido à sua localização permitir um poder de 

interacção com materiais e com a turma. Reconhecem, por isso, o seu potencial enquanto objecto 

ludico-didático e acham que poderia ter outras formas, funções e localizações. Os alunos que têm 

contacto com o quadro interactivo (algumas salas mantêm os dois quadros, interactivo e o de giz) 

defendem-no em relação ao tradicional pois preferem o seu aspecto moderno e limpo. 

O quadro de giz é quase sempre criticado. O giz apesar de permitir uma maior exploração plástica, cria o 

pó muito indesejado (afectando a higiene das mãos, do quadro e do ar) e apresenta muitas vezes 

diuficuldades em ser visto (as crianças não têm tanta força e destreza para escrever e algumas cores são 

menos contrastantes com a cor do quadro). A visibilidade da informação é muito importante, 

colocando-se a motivação e a produtividade das crianças em causa no caso de ser inferior à ideal. 

Algumas sugestões revelam uma necessidade do quadro não estar sempre na mesma parede ou pelo 

menos da informação não estar sempre no mesmo sítio. 

 

Equipamento Principal – Cadeiras 

As actuais cadeiras são sempre vistas e expressas como algo rígido, quase imutável e, por isso, um 

objecto que desperta pouco interesse, embora tenha sido o alvo de maiores críticas. 

Como novas propostas, as cadeiras desenhadas pelas crianças assumem formas muito menos sólidas ou 

deixam até de existir. A opção de cor é muitas vezes adoptada. Em quase todas as conversas foi 

reflectido o sentido de posse do seu espaço e de pertença, sobretudo, através da necessidade de 

identificação e personalização (nomes, autocolantes, pinturas e cores próprias nas cadeiras ou 

bandeiras para equipas). Cada cadeira foi defendida como objecto que deve pertencer exclusivamente 

ao aluno, identificada e ajustada às medidas do seu corpo. As crianças gostam muito de baloiçar e de se 

poderem encostar nas cadeiras e criticaram o desajuste de tamanho, o desconforto provocado pelo 
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material (“são frias”, “escorregam”, …), o barulho que fazem e o elevado peso quando têm que as 

arrumar. 

Equipamento Principal – Mesas 

Tal como as cadeiras, também as mesas em questão são vistas como algo rígido, sólido, quase imutável, 

mas, no entanto, as crianças consideram-nas “o seu espaço”, um dos sítios em que mais gostam de 

estar. O sentimento de pertença e de integração é evidenciado, sobretudo quando “arriscam” decorá-la 

com desenhos e autocolantes. Uma das alunas refere inclusive que gostava de poder colar um dos seus 

desenhos no tampo da sua mesa. As críticas mais comuns focam as más condições dos tampos (com 

cortes, riscados, …), a pouca estabilidade das pernas e o facto de estarem sempre desarrumadas já que 

não oferecem nenhuma solução lógica de organização do material (esta característica parece ser 

importante para as crianças entrevistadas, em relação aos objectos específicos e aos espaços). 

As crianças que tiveram a oportunidade de experimentar o tampo inclinado, continuam a defendê-lo. 

A secretária da professora é muitas vezes aclamada como o local ou mobiliário predilecto, visto que é o 

mais confortável, com melhores condições de visibilidade e de espaço e tem gavetas (fascínio pelo 

secreto, descoberta). 

 

Função e forma 

As crianças, tanto através dos desenhos como das conversas, apresentaram novas soluções para o 

equipamento alusivas ao imaginário infantil e a mundos fantásticos, com formas naturalmente pouco 

trabalhadas e muito simplificadas. Carregados de originalidade e criatividade, estes objectos 

respondiam às necessidades quotidianas da sala de aula, através da multifuncionalidade, ludicidade e 

interactividade. Na maior parte dos casos, os objectos facilitam as tarefas dos alunos. 

 

Material 

As crianças facilmente reconhecem a madeira e o metal como os principais materiais constituintes do 

mobiliário escolar, mas sugerem materiais coloridos, associados a momentos lúdicos e de expressão 

plástica como borracha, papel, massa de moldar, colchão de penas, almofadas. 

Cor 

Quando a liberdade para colorir a sala e os objectos lhes é concedida, as crianças entusiasmam-se, já 

que não consideram a sala de aula actual com muita cor. A selecção de cores é aparentemente 
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indiferente (mas quase sempre cores alegres), o que interessa é a variedade. Curiosamente preferem 

aplicar cor aos diferentes planos da sala (paredes e tecto) do que ao mobiliário. 

 

Conforto 

Os alunos mais velhos, de 10 anos, por andarem em escolas diferentes, têm outro termo de comparação 

e outra capacidade de análise e, por isso, responderam imediatamente que o mobiliário não é 

confortável e apontam a respectiva razão. De qualquer forma, os alunos, na sua maioria, não se sentem 

confortáveis. As razões mais apontadas foram o desconforto material e os desajustes de alturas. 

Em relação à sala, referem sentir-se incomodados pelo barulho, desorganização e  pouco espaço. 

 

Luz 

Regra geral a luminosidade é boa segundo os alunos, já que não interfere directamente com a logística 

da sala de aula. Contudo o acesso à informação é fundamental e queixam-se da má visibilidade do 

quadro, provocada por reflexos ou pela qualidade dos riscadores. 

Globalmente as crianças revelam ter preocupações semelhantes, embora desejos diferentes, mas 

preocupações semelhantes. O ambiente que procuram é sempre calmo, organizado e confortável, mas 

as actividades são diversas. Quase todos os alunos expressaram, de alguma forma, uma vontade de 

controlar a aula, no sentido de ditarem o ritmo e o rumo das actividades. Contudo, respeitam sempre o 

papel de importância do professor. Muitas das soluções sugeridas transparecem preocupações 

ambientais (mais investimento na luz natural do que na artificial, por exemplo) e de inclusão social 

(tapetes rolantes, em vez de escadas, para as cadeiras de rodas, como exemplo). A interactividade 

revelou ser muito importante para os alunos, nomeadamente o contacto com a turma. Nenhum dos 

alunos se referiu ao tempo em que trabalham sozinhos, apesar de apreciarem o seu próprio espaço. Os 

computadores, ainda que presentes nas escolas de todos os entrevistados, servem apenas para jogar. 

Não é um objecto muito apreciado pelos alunos, ao contrário de outros que referiram como sendo os 

que mais gostavam de levar para a sala de aula: leitores de Mp3, câmara fotográfica e de filmar, consola 

Nitendo, entre outros. 
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4 | Conclusões – Recomendações para o Design de mobiliário escolar 

 

Como produto final e conclusivo do trabalho de investigação, propomo-nos construir um documento 

que estipule as características essenciais para um projecto de mobiliário escolar do 1º Ciclo do Ensino 

Básico português.  

Esta iniciativa tem como intuito criar um conjunto de recomendações para futuros projectos deste 

género. Tal como Munari (1993) sustenta, se houver a possibilidade de haver um conhecimento do 

método projectual, em que estão explícitas todas as variantes e requisitos para conhecer e produzir um 

determinado produto, será sem dúvida um “valor liberatório” (Munari, 1993, p. 14) para o designer e 

para a sua equipa.  

Trata-se de enquadrar a informação recolhida e as principais conclusões num método racional que 

poderá facilitar o processo criativo e o nível de qualidade das decisões para o desenvolvimento de um 

projecto de mobiliário escolar. 

Apesar de, à primeira vista, a existência de determinadas regras para a concepção de um produto, 

possam ser vistas como um bloqueio à criatividade do designer, “Creative methods and rational 

methods are complementary aspects of a systematic approach to design.”
67

 (Cross, 2000, p. 56). E, 

“Nevertheless, these rational methods often have similar aims to the Creative methods, such as widening 

the search space for potential solutions, or facilitating team work and group decision-making.”
68

(Cross, 

2000, p. 56) e ainda como uma poupança de tempo e uma forma de evitar erros anteriormente 

experimentados (Cross, 2000, p. 21). 

 Este documento final poderá ajudar a integrar uma metodologia de Product Design Specification (PDS), 

referida por Pahl G. e Beitz W., em 1988, e que Cross (2000) classifica como “the key quality control 

document for product development”
69

 (Cross, 2000, p.268), uma vez que considera que a construção 

deste documento levará a estipular as qualidades funcionais a que deve ou não responder, os limites de 

desenvolvimento e o nível de qualidade. Em suma, este documento será, ao longo de todo o processo, o 

guião/a linha condutora para a equipa de Design. As recomendações que propomos sublinham que o 

papel do investigador é precisamente o de conduzir, de guiar o processo de desenvolvimento numa 

equipa que pode incluir desde os designers e industriais, aos alunos e professores e pais.  

                                                           
67

  T.L.: Métodos criativos e métodos racionais são aspectos complementares de uma abordagem sistemática para projectar. 
68

  T.L.: No entanto, estes métodos racionais, muitas vezes, têm objectivos semelhantes aos dos métodos criativos, como a 

procura de aumento de possíveis soluções ou para facilitar o trabalho de equipa e de tomada de decisões de grupo. 
69

  T.L.: o documento chave para o controlo de qualidade no desenvolvimento de um produto 
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Se o principal objectivo do PDS é “…to try to anticipate everything that could cause a new product to be 

a commercial failure and specify design targets for avoiding that failure.”
70

 (Baxter, 1995, p.259), então, 

Baxter (1995) expõe as quatro condições mais importantes para alcançar o sucesso do produto: 

“i) will it sell 

ii) will it work 

iii) can it be made 

iv) does it comply with legal and commercial obligations”
71

 

(Baxter, 1995, p.259). 

Na construção do documento de recomendações procurámos envolver os momentos de Produção, 

Transporte, Distribuição e Venda, para que sejam registadas todas as características necessárias para 

que o produto possa ter sucesso. No final, após o conhecimento de todos os factores em jogo, 

estabelecer-se-á uma ordem, isto é, 

“A design specification can be thought of as a hierarchy of needs ranging from performance 

requirements ( what is required of the product) to design requirements (how to product should 

do it) to design specification (what, quantitative criteria the product should meet).”
72

 (Baxter, 

1995, p.269). 

Em suma, não bastam as definições ditadas pelo cliente para encontrar a melhor solução para um 

determinado produto. Devemos também ter em conta a importância da opinião do utilizador e do 

produtor bem como diversos aspectos funcionais, de performance, custo, entre outras, para a 

construção da especificação. 

Esta definição dos limites/do universo do produto tem como objectivo reduzir o leque de soluções 

aceitáveis e estimular o nível de exigência, procurando a máxima qualidade no produto final dentro de 

determinadas condições previamente definidas. No entanto, uma especificação ou um conjunto de 

recomendações não deverão ser demasiado restritivas, correndo o risco de se eliminarem outras boas 

soluções. Devem evitar-se recomendações muito abertas ou demasiado fechadas, porque podem criar 

uma indefinição do objectivo final ou a ideia de que tudo é aceitável. A especificação não vai resultar 

directamente num produto, mas irá balizar quais os requisitos que deverá ter em diferentes aspectos: 

“A specification defines the required performance, and not the required product”
73

 (Cross, 2000, p. 92). 

                                                           
70

  T.L.: para tentar antecipar tudo o que poderá levar um novo produto ao fracasso comercial, fixando metas para o projecto que 

evitem essa mesma falha. 
71

  T.L.: i) vai vender; ii) será que vai funcionar; iii) pode ser feito; iv) respeita as obrigações legais e comerciais 
72

 T.L.: A especificação do projecto pode ser pensada como uma hierarquia de necessidades que vão desde os requisitos de 

desempenho do produto(o que é exigido do produto), às exigências para o produto (como o produto deve fazê-lo) às 
especificações do projecto (que critérios quantitativos o produto deve atender) 
73

 T.L.: A especificação define o desempenho exigido e não o produto necessário. 
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As recomendações propostas, então, procuram apresentar vantagens tais como o limitar o campo de 

exploração inicial dos Designers, auxiliando na definição do “design problem”
74

 (Cross, 2000, p. 92) e, 

durante o processo de desenvolvimento e no seu final servir de base de avaliação das soluções finais. 

Em primeiro lugar, o documento é composto por sete secções que correspondem às sete tipologias de 

produto encontradas no âmbito do mobiliário escolar, que passamos a enumerar: assento do aluno, 

assento do professor, superfície de trabalho do aluno, superfície de trabalho do professor, quadro como 

suporte principal de informação, placards como suportes auxiliares de informação e, por fim, 

arrumação. 

Assim, em cada um destes subdocumentos, associam-se recomendações, consoante a etapa do ciclo de 

vida do produto a que dizem respeito. Ou seja, o documento divide-se nas seguintes fases: Pré-

Produção (enquanto momento de selecção de recursos), Produção (enquanto decisões a tomar em prol 

da optimização do produto), Distribuição (enquanto opções relativas à optimização da distribuição), 

Utilização (enquanto design para a optimização da funcionalidade e da durabilidade do produto) e Fim 

de Vida (quando se tem em conta a capacidade de reutilização, de desmontagem e de reciclagem). Em 

cada etapa, os requisitos propostos seguem uma sequência lógica que têm por base não só o senso 

comum, como conceitos de Gestão da Qualidade.   

Por sua vez, cada requisito é ainda identificado segundo uma categoria, de modo a que se compreenda 

a importância da sua aplicação. As categorias consideradas foram: Eco-eficiência (ECO), Interface (INT), 

Manutenção (MAN) e Segurança (SEG).  

Os documentos finais foram trabalhados sob dois formatos: tabelas (em seguida) e infográficos 

(consultar Apêndices E).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

 T.L.: a questão projectual 
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4| 1.1. Assento do aluno 

FASE PRÉ-PRODUÇÃO 

 

DESIGN PARA A CORRECTA SELECÇÃO DE RECURSOS 

A selecção dos materiais deve ser feita de acordo com a função ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de baixa intensidade energética ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de fontes renováveis ECO 

Os materiais devem oferecer a capacidade de reutilização ECO 

Os materiais seleccionados devem ser reciclados, quando possível ECO 

Os materiais devem ser recicláveis ECO 

A selecção dos materiais deve ter em conta a sua durabilidade, que deve ser a máxima possível ECO 

Evitar materiais tóxicos ou nocivos SEG 

Evitar acabamentos de superfície tóxicos ou nocivos SEG 

Os materiais em contacto com o utilizador devem promover a sensação de conforto (ex: evitem a 

transpiração, sensações de calor e/ou frio, etc.) 
INT 

Seleccionar materiais com um nível de reflexo da luz que não influencie o bem-estar dos 

utilizadores da sala de aula 
INT 

Os valores tristimulares das superfícies de trabalho devem estar entre os 15% e os 75% de acordo 

com a EN 13721 
INT 

Seleccionar cores claras e evitar os contrastes cromáticos fortes INT 

Utilização de outras cores e/ou contrastes caso a função o justifique (ex.: estimulação, 

concentração) 
INT 

 

FASE PRODUÇÃO 

 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DO PRODUTO 

Procurar a simplificação em prol da optimização do produto e da sua produção ECO 
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Procurar a normalização de componentes ECO 

Procurar a modularidade dos componentes MAN 

Procurar a integração de várias funções num componente ECO 

Coerência formal e material com a superfície de trabalho do aluno INT 

O acabamento de superfícies deverá ser optimizado ECO 

As extremidades abertas e os pés de componentes tubulares devem ser tampados ou fechados SEG 

A ligação entre os componentes não pode sujeitar o utilizador a alguma situação de perigo, 

nomeadamente entalar   
SEG 

Eliminar arestas vivas ou elementos cortantes SEG 

As arestas e cantos com o qual o usuário pode entrar em contacto durante o uso normal devem 

ser lisas, arredondadas ou chanfradas, e não devem ter rebarbas 
SEG 

As bordas do assento, encosto e braços, que estão em contacto com o usuário quando sentado na 

cadeira devem ser arredondados com um mínimo de 2 mm de raio 
SEG 

Cobrir as peças que são lubrificadas a fim de evitar manchas SEG 

Componentes ou elementos de ligação que convidem a criança a estragar, a retirar ou a “brincar”, 

devem ser evitados e substituídos por outros que evitem esta situação (ex: parafusos devem ser 

substituídos por rebites) 

SEG 

Integrar elementos protectores, como patins, para proteger os pontos mais frágeis ou expostos a 

mais desgaste 
SEG 

Optar por elementos mais resistentes os rebites em vez de parafusos SEG 

Possibilidade de ajustes que deverão funcionar em complementaridade com a superfície de 

trabalho, para que no fim se obtenha a posição mais correcta e confortável possível 
INT 

Os ajustes devem ser contínuos ou com posições fixas SEG 

Os ajustes, se forem com posições fixas, devem ser facilmente identificáveis por marcas ou um 

código de cores 
SEG 

Os ajustes devem ser fáceis de aceder e de operar pelos utilizadores (alunos e professores) sem 

ser necessário recorrer ferramentas e força excessiva 
SEG 

Os ajustes não podem ser accionados inadvertidamente ou acidentalmente SEG 
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FASE DE DISTRIBUIÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Valorizar a política de transporte ECO 

Optimizar os sistemas de stock ECO 

Optimizar a montagem no destino, quando necessária ECO 

FASE DE UTILIZAÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Tendo em conta que cada utilizador necessitará de ajustes personalizados, os assentos deverão 

ser individuais 
ECO 

Procurar proporcionar a máxima facilidade de utilização INT 

Privilegiar o design modular ECO 

A solução deve ser flexível de modo a permitir a introdução de formas e conceitos do imaginário 

infantil, focando a faixa etária para que se destina 
INT 

A estrutura deve assegurar estabilidade em qualquer acção ou movimento do utilizador SEG 

Não deverá haver nenhum elemento deste equipamento que possa constituir um obstáculo ao 

movimento dos braços 
INT 

Os cotovelos devem situar-se aproximadamente ao nível do plano de trabalho INT 

Para a altura do encosto recomenda-se uma ajustabilidade em altura de 9mm entre as alturas das 

curvaturas lombares dos dois percentis extremos considerados 
INT 

O encosto deve sustentar firmemente as costas, ao nível da região lombar e logo abaixo das 

omoplatas 
SEG 

A largura do encosto não deverá ser inferior à largura abdominal do maior percentil considerado INT 

Deve existir um espaço adequado entre o encosto e o assento de forma a assegurar um espaço 

para as nádegas 
INT 

Assentos com duas inclinações diferentes, em relação à horizontal: inclinação para trás de -5, para 

a tarefa de assistência (para ver e ouvir o momento de exposição do professor) e inclinação para a 

frente de -15, para trabalhar sobre o tampo 

INT 

Não deve existir nenhuma pressão entre o assento e a parte inferior das coxas INT 
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Deve existir um espaço entre a face posterior da perna e o bordo anterior do assento SEG 

Deve existir um espaço entre a face superior da coxa e a face inferior do tampo da mesa de forma 

a assegurar liberdade de movimentos ao nível dos membros inferiores 
INT 

As alturas previstas da parte da frente da cadeira devem estar de acordo com as alturas da parte 

posterior da rótula do aluno 
INT 

Para a altura do assento o ajuste em altura deve compreender as alturas entre os dois percentis 

extremos da altura poplítea da amostra 
INT 

Para utilizar toda a profundidade do assento, borda frontal do assento não deve pressionar contra 

a perna 
INT 

A profundidade do assento, que deverá ser ajustável, deverá ter um valor mínimo inferior ao 

comprimento nádega-poplíteo do menor percentil considerado e um valor máximo inferior ao 

comprimento nádega-poplíteo do maior percentil considerado 

INT 

A largura do assento não deverá ser inferior à largura da anca do maior percentil considerado INT 

O ângulo entre a coxa e o tronco deve ser ligeiramente superior a 90 º para garantir que a 

articulação do quadril é acima do joelho 
INT 

Conceber suportes adequados para ambos os pés, que, se possível, devem ficar apoiados no chão INT 

O mobiliário escolar deve prever a necessidade natural de movimento; o desenho das cadeiras e 

das mesas, numa acção complementar, devem assumir e encorajar o movimento dinâmico como 

uma funcionalidade fundamental 

INT 

Prever os movimentos habituais dos alunos e assegurar a segurança (principalmente quando 

baloiçam) 
INT 

Diferentes apoios para os utilizadores apoiarem-se diferentemente sobre os suportes disponíveis, 

conforme as diferentes tarefas 
INT 

Beneficiar os suportes adaptáveis que possibilitem pelo menos dois apoios suplementares ao 

apoio isquiático (antebraços e/ou tronco, e os pés) 
INT 

O assento deve ser projectado de modo a eliminar o desconforto devido a pressões 

desnecessárias na parte inferior das coxas ou à limitação do fluxo de sangue às nádegas, para uma 

distribuição inconveniente do peso do indivíduo 

INT 

As cadeiras devem ser equipadas com assentos, cuja superfície deve ser flexível para que 

acompanhe todas as mudanças de posição, mas mantendo o suporte necessário do utilizador 
INT 

Para o assento podem utilizar-se molas e/ou espumas com o objectivo de conseguir uma 

distribuição mais uniforme do peso, contudo, o almofadado em excesso é prejudicial. 
INT 
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Promover a facilidade de mobilidade e transporte para diferentes configurações da sala (Baixo 

peso, pegas, empilháveis, entre outros), de preferência pelo próprio aluno 
INT 

Evitar a possibilidade de ruído, aquando a normal utilização numa sala de aula (ex: ter em atenção 

o atrito que provoca com o pavimento da sala) 
SEG 

Prever arrumação dos objectos de cada aluno, necessários no dia-a-dia (mochila e cadernos), mas 

que não intervenha na sua funcionalidade 
INT 

O assento pode ainda prever algum apoio para a posição de pé (altura do assento, por exemplo) INT 

Área do mobiliário prevendo os sistemas de circulação e a área disponível da sala INT 

A possibilidade de mobilidade/circulação do assento do aluno deve ser limitada, para evitar 

situações de brincadeira e a desarrumação da sala (ex: os rodízios deverão ser elementos a evitar, 

apenas no assento do professor) 

SEG 

O assento deverá oferecer a possibilidade de individualização, identificação, personalização, no 

sentido de pertença, pelo próprio utilizador, sem colocar em causa a sua utilização, segurança e 

higiene 

INT 

Em prol da personalização do assento, os elementos coloridos poderão oferecer a possibilidade 

de alteração, mudança pelo próprio utilizador 
INT 

Os controlos de ajuste devem ser fáceis de operar sem a necessidade de força excessiva ou 

ferramentas específicas 
INT 

Os controlos de ajuste não deverão operar inadvertidamente ou acidentalmente (ex: entalarem o 

utilizador) 
SEG 

DESIGN PARA DURABILIDADE 

Fiabilidade e resistência ECO 

Optimizar a qualidade dos materiais e componentes ECO 

Optimizar a facilidade de reparação MAN 

Optimizar a facilidade de manutenção, nomeadamente a limpeza MAN 

Optimizar a facilidade de desmontagem, desde que responda aos requisitos de segurança, 

nomeadamente o manter o acesso restrito aos alunos 
MAN 

FASE DE FIM DE VIDA 

DESIGN PARA REUTILIZAÇÃO 

Procurar a optimização da resistência de componentes MAN 
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O desenho do produto deverá procurar a modularidade com elementos substituíveis MAN 

Optimizar acesso e remoção de componentes, desde que se respeitem os requisitos de segurança 

(ex: os alunos não devem ter acesso e facilidade à remoção de qualquer componente) 
MAN 

Prever segunda utilização do produto ECO 

DESIGN PARA DESMONTAGEM 

Optimizar elementos de união ECO 

Evitar colas e adesivos permanentes MAN 

Facilitar acesso e separação dos elementos de união MAN 

Nenhuma das partes deve ser desmontável sem a utilização de uma ferramenta adequada SEG 

DESIGN PARA RECICLAGEM 

Maximizar o uso de materiais recicláveis ECO 

Optimizar a compatibilidade de materiais ECO 

Optimizar a desmontagem por materiais ECO 
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4| 1.2. Assento do professor 

FASE PRÉ-PRODUÇÃO 

DESIGN PARA A CORRECTA SELECÇÃO DE RECURSOS 

A selecção dos materiais deve ser feita de acordo com a função ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de baixa intensidade energética ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de fontes renováveis ECO 

Os materiais devem oferecer a capacidade de reutilização ECO 

Os materiais seleccionados devem ser reciclados, quando possível ECO 

Os materiais devem ser recicláveis ECO 

A selecção dos materiais deve ter em conta a sua durabilidade, que deve ser a máxima possível ECO 

Evitar materiais tóxicos ou nocivos SEG 

Evitar acabamentos de superfície tóxicos ou nocivos SEG 

Os materiais em contacto com o utilizador devem promover a sensação de conforto (ex: evitem a 

transpiração, sensações de calor e/ou frio,…) 
INT 

Seleccionar materiais com um nível de reflexo da luz que não influencie o bem-estar dos 

utilizadores da sala de aula 
INT 

Os valores tristimulares das superfícies de trabalho devem estar entre os 15% e os 75% de acordo 

com a EN 13721 
INT 

Seleccionar cores claras e evitar os contrastes cromáticos fortes INT 

Utilização de outras cores e/ou contrastes caso a função o justifique (ex.: estimulação, 

concentração) 
INT 

FASE PRODUÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DO PRODUTO 

Procurar a simplificação em prol da optimização do produto e da sua produção ECO 

Procurar a normalização de componentes ECO 

Procurar a modularidade dos componentes MAN 
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Procurar a integração de várias funções num componente ECO 

Coerência formal e material com a superfície de trabalho do professor INT 

O acabamento de superfícies deverá ser optimizado ECO 

As extremidades abertas e os pés de componentes tubulares devem ser tampados ou fechados SEG 

A ligação entre os componentes não pode sujeitar o utilizador a alguma situação de perigo, 

nomeadamente entalar   
SEG 

Eliminar arestas vivas ou elementos cortantes SEG 

As arestas e cantos com o qual o usuário pode entrar em contacto durante o uso normal devem 

ser lisas, arredondadas ou chanfradas, e não devem ter rebarbas 
SEG 

As bordas do assento, encosto e braços, que estão em contacto com o usuário quando sentado na 

cadeira devem ser arredondados com um mínimo de 2 mm de raio 
SEG 

Cobrir as peças que são lubrificadas a fim de evitar manchas SEG 

Componentes ou elementos de ligação que convidem a criança a estragar, a retirar ou a “brincar”, 

devem ser evitados e substituídos por outros que evitem esta situação (ex: parafusos devem ser 

substituídos por rebites) 

SEG 

Integrar elementos protectores, como patins, para proteger os pontos mais frágeis ou expostos a 

mais desgaste 
SEG 

Optar por elementos mais resistentes os rebites em vez de parafusos SEG 

As partes lubrificadas devem estar cobertas a fim de não criar manchas SEG 

Possibilidade de ajustes que deverão funcionar em complementaridade com a superfície de 

trabalho, para que no fim se obtenha a posição mais correcta e confortável possível 
INT 

Os ajustes devem ser contínuos ou com posições fixas SEG 

Os ajustes, se forem com posições fixas, devem ser facilmente identificáveis por marcas ou um 

código de cores 
SEG 

Os ajustes devem ser fáceis de aceder e de operar pelos utilizadores (alunos e professores) sem 

ser necessário recorrer ferramentas e força excessiva 
SEG 

Os ajustes não podem ser accionados inadvertidamente ou acidentalmente SEG 

FASE DE DISTRIBUIÇÃO 
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DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Valorizar a política de transporte ECO 

Optimizar os sistemas de stock ECO 

Optimizar a montagem no destino, quando necessária ECO 

FASE DE UTILIZAÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Procurar proporcionar a máxima facilidade de utilização INT 

Privilegiar o design modular ECO 

A estrutura deve assegurar estabilidade em qualquer acção ou movimento do utilizador SEG 

Não deverá haver nenhum elemento deste equipamento que possa constituir um obstáculo ao 

movimento dos braços 
INT 

Os cotovelos devem situar-se aproximadamente ao nível do plano de trabalho INT 

Para a altura do encosto recomenda-se uma ajustabilidade em altura de 9mm entre as alturas das 

curvaturas lombares dos dois percentis extremos considerados 
INT 

O encosto deve sustentar firmemente as costas, ao nível da região lombar e logo abaixo das 

omoplatas 
SEG 

A largura do encosto não deverá ser inferior à largura abdominal do maior percentil considerado INT 

Deve existir um espaço adequado entre o encosto e o assento de forma a assegurar um espaço 

para as nádegas 
INT 

Assentos com duas inclinações diferentes, em relação à horizontal: inclinação para trás de -5, para 

a tarefa de apresentação/audição e inclinação para a frente de -15, para trabalhar sobre o tampo 
INT 

Não deve existir nenhuma pressão entre o assento e a parte inferior das coxas INT 

Deve existir um espaço entre a face posterior da perna e o bordo anterior do assento SEG 

Deve existir um espaço entre a face superior da coxa e a face inferior do tampo da mesa de forma 

a assegurar liberdade de movimentos ao nível dos membros inferiores 
INT 

As alturas previstas da parte da frente da cadeira devem estar de acordo com as alturas da parte 

posterior da rótula do professor 
INT 
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Para a altura do assento o ajuste em altura deve compreender as alturas entre os dois percentis 

extremos da altura poplítea da amostra 
INT 

Para utilizar toda a profundidade do assento, borda frontal do assento não deve pressionar contra 

a perna 
INT 

A profundidade do assento, que deverá ser ajustável, deverá ter um valor mínimo inferior ao 

comprimento nádega-poplíteo do menor percentil considerado e um valor máximo inferior ao 

comprimento nádega-poplíteo do maior percentil considerado 

INT 

A largura do assento não deverá ser inferior à largura da anca do maior percentil considerado INT 

O ângulo entre a coxa e o tronco deve ser ligeiramente superior a 90 º para garantir que a 

articulação do quadril é acima do joelho 
INT 

Conceber suportes adequados para ambos os pés, que, se possível, devem ficar apoiados no chão INT 

O mobiliário escolar deve prever a necessidade natural de movimento; o desenho das cadeiras e 

das mesas, numa acção complementar, devem assumir e encorajar o movimento dinâmico como 

uma funcionalidade fundamental 

INT 

Diferentes apoios para os utilizadores apoiarem-se diferentemente sobre os suportes disponíveis, 

conforme as diferentes tarefas 
INT 

Beneficiar os suportes adaptáveis que possibilitem pelo menos dois apoios suplementares ao 

apoio isquiático (antebraços e/ou tronco, e os pés) 
INT 

O assento deve ser projectado de modo a eliminar o desconforto devido a pressões 

desnecessárias na parte inferior das coxas ou à limitação do fluxo de sangue às nádegas, para uma 

distribuição inconveniente do peso do indivíduo 

INT 

As cadeiras devem ser equipadas com assentos, cuja superfície deve ser flexível para que 

acompanhe todas as mudanças de posição, mas mantendo o suporte necessário do utilizador 
INT 

Para o assento podem utilizar-se molas e/ou espumas com o objectivo de conseguir uma 

distribuição mais uniforme do peso, contudo, o almofadado em excesso é prejudicial. 
INT 

Promover a facilidade de mobilidade e transporte para diferentes configurações da sala (baixo 

peso, pegas, empilháveis, entre outros) 
INT 

Evitar a possibilidade de ruído, aquando a normal utilização numa sala de aula (ex: ter em atenção 

o atrito que provoca com o pavimento da sala) 
SEG 

O assento pode ainda prever algum apoio para a posição de pé (altura do assento, por exemplo) INT 

Área do mobiliário prevendo os sistemas de circulação e a área disponível da sala INT 
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Opção de integração de rodízios INT 

Os controlos de ajuste devem ser fáceis de operar sem a necessidade de força excessiva ou 

ferramentas específicas 
INT 

Os controlos de ajuste não deverão operar inadvertidamente ou acidentalmente (ex: entalarem o 

utilizador) 
SEG 

DESIGN PARA DURABILIDADE 

Fiabilidade e resistência ECO 

Optimizar a qualidade dos materiais e componentes ECO 

Optimizar a facilidade de reparação MAN 

Optimizar a facilidade de manutenção, nomeadamente a limpeza MAN 

FASE DE FIM DE VIDA 

DESIGN PARA REUTILIZAÇÃO 

Procurar a optimização da resistência de componentes MAN 

O desenho do produto deverá procurar a modularidade com elementos substituíveis MAN 

Optimizar acesso e remoção de componentes, desde que se respeitem os requisitos de segurança 

(ex: os alunos não devem ter acesso e facilidade à remoção de qualquer componente) 
MAN 

Prever segunda utilização do produto ECO 

DESIGN PARA DESMONTAGEM 

Optimizar elementos de união ECO 

Evitar colas e adesivos permanentes MAN 

Facilitar acesso e separação dos elementos de união MAN 

Nenhuma das partes deve ser desmontável sem a utilização de uma ferramenta adequada SEG 

DESIGN PARA RECICLAGEM 

Maximizar o uso de materiais recicláveis ECO 

Optimizar a compatibilidade de materiais ECO 
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Optimizar a desmontagem por materiais ECO 
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4| 1.3. Superfície de trabalho do aluno 

FASE PRÉ-PRODUÇÃO 

DESIGN PARA A CORRECTA SELECÇÃO DE RECURSOS 

A selecção dos materiais deve ser feita de acordo com a função ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de baixa intensidade energética ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de fontes renováveis ECO 

Os materiais devem oferecer a capacidade de reutilização ECO 

Os materiais seleccionados devem ser reciclados, quando possível ECO 

Os materiais devem ser recicláveis ECO 

A selecção dos materiais deve ter em conta a sua durabilidade, que deve ser a máxima possível ECO 

Evitar materiais tóxicos ou nocivos SEG 

Evitar acabamentos de superfície tóxicos ou nocivos SEG 

Os materiais em contacto com o utilizador devem promover a sensação de conforto (ex: evitem a 

transpiração, sensações de calor e/ou frio,…) 
INT 

Seleccionar materiais com um nível de reflexo da luz que não influencie o bem-estar dos 

utilizadores da sala de aula 
INT 

Os valores tristimulares das superfícies de trabalho devem estar entre os 15% e os 75% de acordo 

com a EN 13721 
INT 

Seleccionar cores claras e evitar os contrastes cromáticos fortes INT 

Utilização de outras cores e/ou contrastes caso a função o justifique (ex.: estimulação, 

concentração) 
INT 

FASE PRODUÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DO PRODUTO 

Procurar a simplificação em prol da optimização do produto e da sua produção ECO 

Procurar a normalização de componentes ECO 

Procurar a modularidade dos componentes MAN 
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Procurar a integração de várias funções num componente ECO 

Coerência formal e material com o assento do aluno INT 

O acabamento de superfícies deverá ser optimizado ECO 

As extremidades abertas e os pés de componentes tubulares devem ser tampados ou fechados SEG 

A ligação entre os componentes não pode sujeitar o utilizador a alguma situação de perigo, 

nomeadamente entalar   
SEG 

Eliminar arestas vivas ou elementos cortantes SEG 

As arestas e cantos com o qual o usuário pode entrar em contacto durante o uso normal devem 

ser lisas, arredondadas ou chanfradas, e não devem ter rebarbas 
SEG 

As bordas que estão em contacto com o usuário devem ser arredondados com um mínimo de 2 

mm de raio 
SEG 

Cobrir as peças que são lubrificadas a fim de evitar manchas SEG 

Componentes ou elementos de ligação que convidem a criança a estragar, a retirar ou a “brincar”, 

devem ser evitados e substituídos por outros que evitem esta situação (ex: parafusos devem ser 

substituídos por rebites) 

SEG 

Integrar elementos protectores, como patins, para proteger os pontos mais frágeis ou expostos a 

mais desgaste 
SEG 

Optar por elementos mais resistentes os rebites em vez de parafusos SEG 

As partes lubrificadas devem estar cobertas a fim de não criar manchas SEG 

Possibilidade de ajustes que deverão funcionar em complementaridade com o assento, para que 

no fim se obtenha a posição mais correcta e confortável possível 
INT 

Os ajustes devem ser contínuos ou com posições fixas SEG 

Os ajustes, se forem com posições fixas, devem ser facilmente identificáveis por marcas ou um 

código de cores 
SEG 

Os ajustes devem ser fáceis de aceder e de operar pelos utilizadores (alunos e professores) sem 

ser necessário recorrer ferramentas e força excessiva 
SEG 

Os ajustes não podem ser accionados inadvertidamente ou acidentalmente SEG 

FASE DE DISTRIBUIÇÃO 
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DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Valorizar a política de transporte ECO 

Optimizar os sistemas de stock ECO 

Optimizar a montagem no destino, quando necessária ECO 

FASE DE UTILIZAÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Tendo em conta que cada utilizador necessitará de ajustes personalizados, as superfícies de 

trabalho deverão ser individuais 
INT 

Procurar proporcionar a máxima facilidade de utilização INT 

Privilegiar o design modular ECO 

A solução deve ser flexível de modo a permitir a introdução de formas e conceitos do imaginário 

infantil, focando a faixa etária para que se destina 
INT 

A estrutura deve assegurar estabilidade em qualquer acção ou movimento do utilizador SEG 

Tampo desenhado com base nas diferentes posturas INT 

Certifique-se de que o topo da mesa permite a inclinação gradual até 13 graus pela criança. As 

diferentes tarefas exigem diferentes inclinações do tampo 
INT 

Os braços devem estar a 90º com o tronco e as pontas dos cotovelos devem ficar a 2-3 cm da 

borda da mesa 
INT 

Os cotovelos devem situar-se aproximadamente ao nível do plano de trabalho; prover o tampo 

com área de conforto de apoio para os braços e cotovelos 
INT 

A mesa deverá ter elemento de apoio para ambos os pés, com diferentes posições INT 

Deve existir um espaço adequado entre o encosto e o assento de forma a assegurar um espaço 

para as nádegas 
INT 

O desenho das cadeiras e das mesas, numa acção complementar, devem assumir e encorajar o 

movimento dinâmico como uma funcionalidade fundamental 
INT 

Para certas actividades, a mesa deverá admitir uma altura suficiente para o trabalho em pé INT 

Prever arrumação dos objectos de cada aluno, necessários no dia-a-dia (mochila e cadernos), mas 

que não intervenha na utilização, movimentação e manutenção do assento, nem que impeça 

INT 
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qualquer outro requisito mencionado 

A arrumação deverá ser estimulada, acessível e facilitada para que todo e qualquer aluno esteja 

apto de o fazer 
INT 

Criar um local debaixo do tampo para colocação dos utensílios de trabalho INT 

A superfície de trabalho deverá integrar as T.I.C. e admitir a possibilidade de ligação em rede com 

o quadro, com as mesas da professora e do resto da turma 
INT 

Promover a facilidade de mobilidade e transporte para diferentes configurações da sala (baixo 

peso, pegas, empilháveis), de preferência pelo próprio aluno 
INT 

Possibilidade de identificação do aluno, da equipa/trabalho de grupo, da turma INT 

Possibilidade de criar uma área própria e pessoal, principalmente a nível de trabalho individual INT 

A superfície de trabalho deverá prever algum sentido de multifuncionalidade, ao criar os espaços 

e suportes de trabalho para as diferentes actividades 
INT 

A superfície de trabalho deverá assumir condições materiais para o desempenho das diferentes 

actividades (corte, desenho, escrita, colagem,moldagem,leitura, …) 
INT 

Cada superfície de trabalho deverá ter a possibilidade de iluminação própria e regulável INT 

Formato que promova diferentes conjugações e funções da mesma sala de aula (trabalho de 

grupo, debate, trabalho individual, apresentação/exposição) 
INT 

Área do mobiliário prevendo os sistemas de circulação e a área disponível da sala INT 

A estrutura deve assegurar a estabilidade, aquando qualquer acção ou actividade SEG 

Evitar a possibilidade de ruído, aquando a normal utilização numa sala de aula (ex: ter em atenção 

o atrito que provoca com o pavimento da sala) 
SEG 

Os controlos de ajuste devem ser fáceis de operar sem a necessidade de força excessiva ou 

ferramentas específicas 
INT 

Os controlos de ajuste não deverão operar inadvertidamente ou acidentalmente (ex: entalarem o 

utilizador) 
SEG 

DESIGN PARA DURABILIDADE 

Fiabilidade e resistência ECO 

Optimizar a qualidade dos materiais e componentes ECO 
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Optimizar a facilidade de reparação MAN 

Optimizar a facilidade de manutenção, nomeadamente a limpeza MAN 

Optimizar a facilidade de desmontagem, desde que responda aos requisitos de segurança, 

nomeadamente o manter o acesso restrito aos alunos 
MAN 

FASE DE FIM DE VIDA 

DESIGN PARA REUTILIZAÇÃO 

Procurar a optimização da resistência de componentes MAN 

O desenho do produto deverá procurar a modularidade com elementos substituíveis MAN 

Optimizar acesso e remoção de componentes, desde que se respeitem os requisitos de segurança 

(ex: os alunos não devem ter acesso e facilidade à remoção de qualquer componente) 
MAN 

Prever segunda utilização do produto ECO 

DESIGN PARA DESMONTAGEM 

Optimizar elementos de união ECO 

Evitar colas e adesivos permanentes MAN 

Facilitar acesso e separação dos elementos de união MAN 

Nenhuma das partes deve ser desmontável sem a utilização de uma ferramenta adequada SEG 

DESIGN PARA RECICLAGEM 

Maximizar o uso de materiais recicláveis ECO 

Optimizar a compatibilidade de materiais ECO 

Optimizar a desmontagem por materiais ECO 
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4| 1.5. Superfície de trabalho do professor 

FASE PRÉ-PRODUÇÃO 

DESIGN PARA A CORRECTA SELECÇÃO DE RECURSOS 

A selecção dos materiais deve ser feita de acordo com a função ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de baixa intensidade energética ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de fontes renováveis ECO 

Os materiais devem oferecer a capacidade de reutilização ECO 

Os materiais seleccionados devem ser reciclados, quando possível ECO 

Os materiais devem ser recicláveis ECO 

A selecção dos materiais deve ter em conta a sua durabilidade, que deve ser a máxima possível ECO 

Evitar materiais tóxicos ou nocivos SEG 

Evitar acabamentos de superfície tóxicos ou nocivos SEG 

Os materiais em contacto com o utilizador devem promover a sensação de conforto (ex: evitem a 

transpiração, sensações de calor e/ou frio,…) 
INT 

Seleccionar materiais com um nível de reflexo da luz que não influencie o bem-estar dos 

utilizadores da sala de aula 
INT 

Os valores tristimulares das superfícies de trabalho devem estar entre os 15% e os 75% de acordo 

com a EN 13721 
INT 

Seleccionar cores claras e evitar os contrastes cromáticos fortes INT 

FASE PRODUÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DO PRODUTO 

Procurar a simplificação em prol da optimização do produto e da sua produção ECO 

Procurar a normalização de componentes ECO 

Procurar a modularidade dos componentes MAN 

Procurar a integração de várias funções num componente ECO 
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Coerência formal e material com o assento do professor INT 

O acabamento de superfícies deverá ser optimizado ECO 

As extremidades abertas e os pés de componentes tubulares devem ser tampados ou fechados SEG 

A ligação entre os componentes não pode sujeitar o utilizador a alguma situação de perigo, 

nomeadamente entalar   
SEG 

Eliminar arestas vivas ou elementos cortantes SEG 

As arestas e cantos com o qual o usuário pode entrar em contacto durante o uso normal devem 

ser lisas, arredondadas ou chanfradas, e não devem ter rebarbas 
SEG 

As bordas que estão em contacto com o usuário devem ser arredondados com um mínimo de 2 

mm de raio 
SEG 

Cobrir as peças que são lubrificadas a fim de evitar manchas SEG 

Componentes ou elementos de ligação que convidem a criança a estragar, a retirar ou a “brincar”, 

devem ser evitados e substituídos por outros que evitem esta situação (ex: parafusos devem ser 

substituídos por rebites) 

SEG 

Integrar elementos protectores, como patins, para proteger os pontos mais frágeis ou expostos a 

mais desgaste 
SEG 

Optar por elementos mais resistentes os rebites em vez de parafusos SEG 

As partes lubrificadas devem estar cobertas a fim de não criar manchas SEG 

Possibilidade de ajustes que deverão funcionar em complementaridade com o assento, para que 

no fim se obtenha a posição mais correcta e confortável possível 
INT 

Os ajustes devem ser contínuos ou com posições fixas SEG 

Os ajustes devem ser fáceis de aceder e de operar pelos utilizadores (alunos e professores) sem 

ser necessário recorrer ferramentas e força excessiva 
SEG 

Os ajustes não podem ser accionados inadvertidamente ou acidentalmente SEG 

FASE DE DISTRIBUIÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Valorizar a política de transporte ECO 
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Optimizar os sistemas de stock ECO 

Optimizar a montagem no destino, quando necessária ECO 

FASE DE UTILIZAÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Procurar proporcionar a máxima facilidade de utilização INT 

Privilegiar o design modular ECO 

A estrutura deve assegurar estabilidade em qualquer acção ou movimento do utilizador SEG 

Tampo desenhado com base nas diferentes posturas INT 

Os braços devem estar a 90º com o tronco e as pontas dos cotovelos devem ficar a 2-3 cm da 

borda da mesa 
INT 

Os cotovelos devem situar-se aproximadamente ao nível do plano de trabalho; prover o tampo 

com área de conforto de apoio para os braços e cotovelos 
INT 

A mesa deverá ter elemento de apoio para ambos os pés, com diferentes posições INT 

Deve existir um espaço adequado entre o encosto e o assento de forma a assegurar um espaço 

para as nádegas 
INT 

O desenho das cadeiras e das mesas, numa acção complementar, devem assumir e encorajar o 

movimento dinâmico como uma funcionalidade fundamental 
INT 

Para certas actividades, a mesa deverá admitir uma altura suficiente para o trabalho em pé INT 

Prever arrumação dos objectos necessários no dia-a-dia, mas que não intervenha na utilização, 

movimentação e manutenção do assento, nem que impeça qualquer outro requisito mencionado 
INT 

A arrumação deverá ser estimulada, acessível e facilitada INT 

Criar um local debaixo do tampo para colocação dos utensílios de trabalho INT 

Tendo em conta os documentos de avaliação e de acesso restrito, deverá existir áreas com fechos 

e trancas 
INT 

A superfície de trabalho deverá integrar as T.I.C. e admitir a possibilidade de ligação em rede com 

o quadro e com os alunos 
INT 

Promover a facilidade de mobilidade e transporte para diferentes configurações da sala (baixo 
INT 
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peso, pegas, empilháveis), de preferência pelo próprio aluno 

Cada superfície de trabalho deverá ter a possibilidade de iluminação própria e regulável INT 

Área do mobiliário prevendo os sistemas de circulação e a área disponível da sala INT 

A estrutura deve assegurar a estabilidade, aquando qualquer acção ou actividade SEG 

Evitar a possibilidade de ruído, aquando a normal utilização numa sala de aula (ex: ter em atenção 

o atrito que provoca com o pavimento da sala) 
SEG 

Os controlos de ajuste devem ser fáceis de operar sem a necessidade de força excessiva ou 

ferramentas específicas 
INT 

Os controlos de ajuste não deverão operar inadvertidamente ou acidentalmente (ex: entalarem o 

utilizador) 
SEG 

DESIGN PARA DURABILIDADE 

Fiabilidade e resistência ECO 

Optimizar a qualidade dos materiais e componentes ECO 

Optimizar a facilidade de reparação MAN 

Optimizar a facilidade de manutenção, nomeadamente a limpeza MAN 

Optimizar a facilidade de desmontagem, desde que responda aos requisitos de segurança, 

nomeadamente o manter o acesso restrito aos alunos 
MAN 

FASE DE FIM DE VIDA 

DESIGN PARA REUTILIZAÇÃO 

Procurar a optimização da resistência de componentes MAN 

O desenho do produto deverá procurar a modularidade com elementos substituíveis MAN 

Optimizar acesso e remoção de componentes, desde que se respeitem os requisitos de segurança 

(ex: os alunos não devem ter acesso e facilidade à remoção de qualquer componente) 
MAN 

Prever segunda utilização do produto ECO 

DESIGN PARA DESMONTAGEM 

Optimizar elementos de união ECO 
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Evitar colas e adesivos permanentes MAN 

Facilitar acesso e separação dos elementos de união MAN 

Nenhuma das partes deve ser desmontável sem a utilização de uma ferramenta adequada SEG 

DESIGN PARA RECICLAGEM 

Maximizar o uso de materiais recicláveis ECO 

Optimizar a compatibilidade de materiais ECO 

Optimizar a desmontagem por materiais ECO 
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4| 1.6. Quadro, suporte principal de informação 

FASE PRÉ-PRODUÇÃO 

DESIGN PARA A CORRECTA SELECÇÃO DE RECURSOS 

A selecção dos materiais deve ser feita de acordo com a função ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de baixa intensidade energética ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de fontes renováveis ECO 

Os materiais devem oferecer a capacidade de reutilização ECO 

Os materiais seleccionados devem ser reciclados, quando possível ECO 

Os materiais devem ser recicláveis ECO 

A selecção dos materiais deve ter em conta a sua durabilidade, que deve ser a máxima possível ECO 

Evitar materiais tóxicos ou nocivos SEG 

Evitar acabamentos de superfície tóxicos ou nocivos SEG 

O material do plano principal deverá ser de fácil limpeza, evitando manchas ou resíduos 

provocados pelos riscadores ou o contacto do utilizador 
MAN 

O material de superfície da face principal deverá possibilitar a apresentação da informação sob 

diferentes formas de representação 
INT 

Seleccionar materiais com um nível de reflexo da luz que não influencie o bem-estar dos 

utilizadores da sala de aula 
INT 

Os valores tristimulares das superfícies de trabalho devem estar entre os 15% e os 75% de acordo 

com a EN 13721 
INT 

Seleccionar cores claras e evitar os contrastes cromáticos fortes INT 

Utilização de outras cores e/ou contrastes caso a função o justifique (ex.: estimulação, 

concentração) 
INT 

FASE PRODUÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DO PRODUTO 

Procurar a simplificação em prol da optimização do produto e da sua produção ECO 
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Procurar a normalização de componentes ECO 

Procurar a modularidade dos componentes MAN 

Procurar a integração de várias funções num componente ECO 

O acabamento de superfícies deverá ser optimizado ECO 

As extremidades abertas e os pés de componentes tubulares devem ser tampados ou fechados SEG 

A ligação entre os componentes não pode sujeitar o utilizador a alguma situação de perigo, 

nomeadamente entalar   
SEG 

Eliminar arestas vivas ou elementos cortantes SEG 

As arestas e cantos com o qual o usuário pode entrar em contacto durante o uso normal devem 

ser lisas, arredondadas ou chanfradas, e não devem ter rebarbas 
SEG 

Cobrir as peças que são lubrificadas a fim de evitar manchas SEG 

Componentes ou elementos de ligação que convidem a criança a estragar, a retirar ou a “brincar”, 

devem ser evitados e substituídos por outros que evitem esta situação (ex: parafusos devem ser 

substituídos por rebites) 

SEG 

Integrar elementos protectores, como patins, para proteger os pontos mais frágeis ou expostos a 

mais desgaste 
SEG 

Optar por elementos mais resistentes os rebites em vez de parafusos SEG 

A estrutura deverá assegurar a estabilidade do equipamento para o desenrolar das actividades: 

escrita, projecção, entre outras  
SEG 

FASE DE DISTRIBUIÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Valorizar a política de transporte ECO 

Optimizar os sistemas de stock ECO 

Optimizar a montagem no destino, quando necessária ECO 

FASE DE UTILIZAÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 
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Procurar proporcionar a máxima facilidade de utilização INT 

Privilegiar o design modular ECO 

Permitir uma informação sempre legível e acessível INT 

Procurar expôr em locais de fácil consulta INT 

Criar soluções para manter a escrita direita e organizada INT 

Prover de riscadores que promovam a exploração plástica, mas que mantenham as superfícies 

limpas e que estejam em concordância com o material da superfície de escrita 
INT 

Prever arrumação e suporte para os riscadores e todos os outros instrumentos de interacção 

necessários  
MAN 

Prover iluminação própria que permita ajustes e regulações pelo utilizador INT 

Prever a integração das T.I.C. INT 

Permitir a possibilidade de conectividade com diferentes tipos de rede e integrar elementos que 

auxiliem essa ligação (áudio e voz, imagem e vídeo, movimento,…) 
INT 

Deverá ser móvel, com a possibilidade de se colocar em diferentes locais da sala de aula, mas 

sempre respondendo aos requisitos de segurança (rodízios) 
INT 

Pouco peso SEG 

Integrar pega, reentrância ou outro tipo de elemento que facilite o seu transporte e a sua 

movimentação 
INT 

Poderá ter a possibilidade de ajuste de alturas (acesso para escrita, leitura, organização, etc.) INT 

Os ajustes podem ser contínuos ou por posições, consoante o fim INT 

Os controlos de ajuste devem ser fáceis de operar sem a necessidade de força excessiva ou 

ferramentas específicas 
INT 

Os controlos de ajuste não deverão operar inadvertidamente ou acidentalmente (ex: entalarem o 

utilizador) 
SEG 

Evitar a possibilidade de ruído, aquando a normal utilização numa sala de aula SEG 

DESIGN PARA DURABILIDADE 

Fiabilidade e resistência ECO 
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Optimizar a qualidade dos materiais e componentes ECO 

Optimizar a facilidade de reparação MAN 

Optimizar a facilidade de manutenção, nomeadamente a limpeza MAN 

Optimizar a facilidade de desmontagem, desde que responda aos requisitos de segurança, 

nomeadamente o manter o acesso restrito aos alunos 
MAN 

FASE DE FIM DE VIDA 

DESIGN PARA REUTILIZAÇÃO 

Procurar a optimização da resistência de componentes MAN 

O desenho do produto deverá procurar a modularidade com elementos substituíveis MAN 

Optimizar acesso e remoção de componentes, desde que se respeitem os requisitos de segurança 

(ex: os alunos não devem ter acesso e facilidade à remoção de qualquer componente) 
MAN 

Prever segunda utilização do produto ECO 

DESIGN PARA DESMONTAGEM 

Optimizar elementos de união ECO 

Evitar colas e adesivos permanentes MAN 

Facilitar acesso e separação dos elementos de união MAN 

Nenhuma das partes deve ser desmontável sem a utilização de uma ferramenta adequada SEG 

DESIGN PARA RECICLAGEM 

Maximizar o uso de materiais recicláveis ECO 

Optimizar a compatibilidade de materiais ECO 

Optimizar a desmontagem por materiais ECO 
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4| 1.7. Placards, suporte auxiliar de informação 

FASE PRÉ-PRODUÇÃO 

DESIGN PARA A CORRECTA SELECÇÃO DE RECURSOS 

A selecção dos materiais deve ser feita de acordo com a função ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de baixa intensidade energética ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de fontes renováveis ECO 

Os materiais devem oferecer a capacidade de reutilização ECO 

Os materiais seleccionados devem ser reciclados, quando possível ECO 

Os materiais devem ser recicláveis ECO 

A selecção dos materiais deve ter em conta a sua durabilidade, que deve ser a máxima possível ECO 

Evitar materiais tóxicos ou nocivos SEG 

Evitar acabamentos de superfície tóxicos ou nocivos SEG 

O material do plano principal deverá ser de fácil limpeza, evitando manchas ou resíduos 

provocados pelos riscadores ou o contacto do utilizador 
MAN 

O material da superfície principal deverá assegurar resistência às constantes mudanças do material 

de informação (colar, descolar, furar, arrancar, …) 
MAN 

Seleccionar materiais com um nível de reflexo da luz que não influencie o bem-estar dos 

utilizadores da sala de aula 
INT 

Os valores tristimulares das superfícies de trabalho devem estar entre os 15% e os 75% de acordo 

com a EN 13721 
INT 

Seleccionar cores claras e evitar os contrastes cromáticos fortes INT 

Utilização de outras cores e/ou contrastes caso a função o justifique (ex.: estimulação, 

concentração) 
INT 

FASE PRODUÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DO PRODUTO 

Procurar a simplificação em prol da optimização do produto e da sua produção ECO 
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Procurar a normalização de componentes ECO 

Procurar a modularidade dos componentes MAN 

Procurar a integração de várias funções num componente ECO 

O acabamento de superfícies deverá ser optimizado ECO 

As extremidades abertas e os pés de componentes tubulares devem ser tampados ou fechados SEG 

A ligação entre os componentes não pode sujeitar o utilizador a alguma situação de perigo, 

nomeadamente entalar   
SEG 

Eliminar arestas vivas ou elementos cortantes SEG 

As arestas e cantos com o qual o usuário pode entrar em contacto durante o uso normal devem 

ser lisas, arredondadas ou chanfradas, e não devem ter rebarbas 
SEG 

Cobrir as peças que são lubrificadas a fim de evitar manchas SEG 

Componentes ou elementos de ligação que convidem a criança a estragar, a retirar ou a “brincar”, 

devem ser evitados e substituídos por outros que evitem esta situação (ex: parafusos devem ser 

substituídos por rebites) 

SEG 

FASE DE DISTRIBUIÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Valorizar a política de transporte ECO 

Optimizar os sistemas de stock ECO 

Optimizar a montagem no destino, quando necessária ECO 

FASE DE UTILIZAÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Procurar proporcionar a máxima facilidade de utilização INT 

Privilegiar o design modular ECO 

Permitir uma informação sempre legível e acessível INT 

Procurar expôr em locais de fácil consulta INT 
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Facilitar a manutenção e planeamento da informação: afixação, marcações, riscadores, entre 

outros 
MAN 

Poderá ter a possibilidade de ajuste de alturas (acesso para escrita, leitura, organização, etc.) INT 

Os ajustes podem ser contínuos ou por posições, consoante o fim INT 

Os controlos de ajuste devem ser fáceis de operar sem a necessidade de força excessiva ou 

ferramentas específicas 
INT 

Os controlos de ajuste não deverão operar inadvertidamente ou acidentalmente (ex: entalarem o 

utilizador) 
SEG 

Integrar pega, reentrância ou outro tipo de elemento que facilite a sua movimentação MAN 

Prever arrumação, suporte para os riscadores e todos os outros instrumentos de interacção 

necessários (pioneses, ímans,…) 
SEG 

DESIGN PARA DURABILIDADE 

Fiabilidade e resistência ECO 

Optimizar a qualidade dos materiais e componentes ECO 

Optimizar a facilidade de reparação MAN 

Optimizar a facilidade de manutenção, nomeadamente a limpeza MAN 

Optimizar a facilidade de desmontagem, desde que responda aos requisitos de segurança, 

nomeadamente o manter o acesso restrito aos alunos 
MAN 

FASE DE FIM DE VIDA 

DESIGN PARA REUTILIZAÇÃO 

Procurar a optimização da resistência de componentes MAN 

O desenho do produto deverá procurar a modularidade com elementos substituíveis MAN 

Optimizar acesso e remoção de componentes, desde que se respeitem os requisitos de segurança 

(ex: os alunos não devem ter acesso e facilidade à remoção de qualquer componente) 
MAN 

Prever segunda utilização do produto ECO 

DESIGN PARA DESMONTAGEM 

Optimizar elementos de união ECO 
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Evitar colas e adesivos permanentes MAN 

Facilitar acesso e separação dos elementos de união MAN 

Nenhuma das partes deve ser desmontável sem a utilização de uma ferramenta adequada SEG 

DESIGN PARA RECICLAGEM 

Maximizar o uso de materiais recicláveis ECO 

Optimizar a compatibilidade de materiais ECO 

Optimizar a desmontagem por materiais ECO 
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4| 1.8. Arrumação 

FASE PRÉ-PRODUÇÃO 

DESIGN PARA A CORRECTA SELECÇÃO DE RECURSOS 

A selecção dos materiais deve ser feita de acordo com a função ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de baixa intensidade energética ECO 

Os materiais seleccionados devem ser de fontes renováveis ECO 

Os materiais devem oferecer a capacidade de reutilização ECO 

Os materiais seleccionados devem ser reciclados, quando possível ECO 

Os materiais devem ser recicláveis ECO 

A selecção dos materiais deve ter em conta a sua durabilidade, que deve ser a máxima possível ECO 

Evitar materiais tóxicos ou nocivos SEG 

Evitar acabamentos de superfície tóxicos ou nocivos SEG 

Seleccionar materiais com um nível de reflexo da luz que não influencie o bem-estar dos 

utilizadores da sala de aula 
INT 

Os valores tristimulares das superfícies de trabalho devem estar entre os 15% e os 75% de 

acordo com a EN 13721 
INT 

Seleccionar cores claras e evitar os contrastes cromáticos fortes INT 

Utilização de outras cores e/ou contrastes caso a função o justifique (ex.: estimulação, 

concentração) 
INT 

FASE PRODUÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DO PRODUTO 

Procurar a simplificação em prol da optimização do produto e da sua produção ECO 

Procurar a normalização de componentes ECO 

Procurar a modularidade dos componentes MAN 

Procurar a integração de várias funções num componente ECO 
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O acabamento de superfícies deverá ser optimizado ECO 

Eliminar arestas vivas ou elementos cortantes SEG 

As extremidades abertas e os pés de componentes tubulares devem ser tampados ou fechados SEG 

FASE DE DISTRIBUIÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Valorizar a política de transporte ECO 

Optimizar os sistemas de stock ECO 

Optimizar a montagem no destino, quando necessária ECO 

FASE DE UTILIZAÇÃO 

DESIGN PARA OPTIMIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE 

Procurar proporcionar a máxima facilidade de utilização INT 

Privilegiar o design modular ECO 

O mobiliário de arrumação deverá promover a organização do espaço INT 

A arrumação deverá ser facilitada e estar acessível INT 

O equipamento destinado à arrumação deverá ocupar o mínimo de área útil INT 

O equipamento de arrumação deverá facilitar a identificação e o reconhecimento dos materiais 

a que se destinam guardar 
INT 

O equipamento deverá oferecer mobilidade (rodízios) INT 

O mobiliário de arrumação deverá ser portátil (pegas, reentrâncias para as mãos) INT 

O mobiliário de arrumação deverá ter baixo peso SEG 

Possibilidade de empilhamento INT 

A solução deve ser flexível de modo a permitir a introdução de formas e conceitos do imaginário 

infantil, focando a faixa etária para que se destina 
INT 

DESIGN PARA DURABILIDADE 
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Fiabilidade e resistência SEG 

Optimizar a qualidade dos materiais e componentes SEG 

Optimizar a facilidade de reparação MAN 

Optimizar a facilidade de manutenção, nomeadamente a limpeza MAN 

Optimizar a facilidade de desmontagem, desde que responda aos requisitos de segurança, 

nomeadamente o manter o acesso restrito aos alunos 
MAN 

Componentes ou elementos de ligação que convidem a criança a estragar, a retirar ou a 

“brincar”, devem ser evitados e substituídos por outros que evitem esta situação (ex: parafusos 

devem ser substituídos por arrebites) 

SEG 

FASE DE FIM DE VIDA 

DESIGN PARA REUTILIZAÇÃO 

Procurar a optimização da resistência de componentes MAN 

O desenho do produto deverá procurar a modularidade com elementos substituíveis MAN 

Optimizar acesso e remoção de componentes, desde que se respeitem os requisitos de 

segurança (ex: os alunos não devem ter acesso e facilidade à remoção de qualquer componente) 
MAN 

Prever segunda utilização do produto ECO 

DESIGN PARA DESMONTAGEM 

Optimizar elementos de união ECO 

Evitar colas e adesivos permanentes MAN 

Facilitar acesso e separação dos elementos de união MAN 

Nenhuma das partes deve ser desmontável sem a utilização de uma ferramenta adequada SEG 

DESIGN PARA RECICLAGEM 

Maximizar o uso de materiais recicláveis ECO 

Optimizar a compatibilidade de materiais ECO 

Optimizar a desmontagem por materiais ECO 
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5| Conclusões Finais 

Em relação à fundamentação teórica sobre a relação passado, presente e futuro do contexto 

educacional, e de forma a consolidar o conhecimento sobre a realidade relativa a este assunto, deve ser 

realçado que independentemente do percurso gerado pelo modelo educativo e pelo rumo que se 

delineia para o futuro, se o sucesso do produto, hoje em dia, depende da resposta positiva do utilizador, 

é necessário levar a cabo um processo detalhadamente ponderado, sobretudo, na perspectiva desse 

utilizador. Logo, o momento de desenho de um produto dever ser visto apenas como uma parte de todo 

um processo de desenvolvimento, no qual é necessário tomar conhecimento de toda a perspectiva de 

mercado, da realidade industrial e tecnológica às condições de distribuição até ao cliente e ao utilizador 

final.  

De toda a informação recolhida e analisada parece-nos importante chamar a atenção para os seguintes 

factores no desenvolvimento do mobiliário escolar, que consideramos fundamental conhecer: 

 

a) os contextos educativo, social, político, económico, industrial e comercial; 

b) as características físicas e intelectuais dos utilizadores principais; 

c) as qualidades funcionais e estéticas requeridas no produto. 

 

As decisões tomadas ao longo do processo deverão ter em conta todos estes factores em conjunto com 

o utilizador final que, neste caso, deveremos distinguir como parte interessada fundamental e que tem 

tido, até agora, papéis de acção e poderes de decisão diferentes. No caso português o utilizador final 

não tem sido reconhecido no momento do desenvolvimento ou da selecção do produto e é da nossa 

opinião que devemos inverter esta tendência. Por outro lado, seria igualmente importante sensibilizar 

os restantes partes interessadas para as necessidades dos utilizadores finais para que as decisões 

comerciais fossem tomadas de uma forma mais consciente, já que estamos a alimentar um sistema em 

que a velocidade e o custo de produção prevaleçam em relação à procura da melhor solução. 

Na investigação foram levadas a cabo diferentes tarefas que nos permitiram aprofundar quais os 

aspectos que verificam numa aproximação aos parâmetros acima mencionados, verificando-se que: 

 

Análise e comparação dos produtos: Os produtos actualmente no mercado são vendidos sobretudo por 

fazerem valer o factor resistência e as condições de garantia, sendo o preço o factor fundamental de 

diferenciação. Ou seja, qualquer opção ou característica que implique um maior investimento é evitada, 

na maioria das vezes, ainda que beneficie o utilizador final. Logo, a aposta nas componentes estética e 

ergonómica, na multifuncionalidade e no conforto têm ficado para último plano. Além disso, os 
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produtos, sobretudo a nível de concepção, transparecem a falta de investigação (nomeadamente em 

Portugal) e a falta de oportunidade de participação e/ou teste por parte do utilizador. Consideramos 

que há um défice na informação e sensibilização do comprador em relação a estas variáveis, o que vindo 

a manter as decisões baseadas fundamentalmente no preço no momento de compra, alimentando, 

assim, os vícios e as más práticas deste mercado. 

Na recolha das opiniões e experiências dos peritos a investigação conseguiu determinar que apesar das 

diferentes áreas de formação e de investigação, todos os entrevistados concordam com a necessidade 

emergente de redesenhar os vários tipos de mobiliário escolar de forma a melhor responder às 

necessidades do dia-a-dia numa sala de aula. Chegam mesmo a defender que para se dar lugar a novas e 

melhores soluções, dever-se-á quebrar com os estereótipos do modelo educativo, da escola, da sala de 

aula e, portanto, do mobiliário escolar. Reconhecem, ainda, que as condições de mercado, produção e 

comercialização devem ser reformuladas em prol do acesso justo e democrático a equipamento de 

qualidade. Um dos requisitos funcionais mais abordados para este produto foi a vertente ergonómica, 

enquanto que a integração das T.I.C. é validada sobretudo como um meio motivador para o aluno. 

Na observação e análise de campo tornou-se evidente que existe uma lacuna entre o mobiliário escolar 

que se produz e a realidade escolar dos dias de hoje. O desenho do mobiliário e as opções materiais e 

tecnológicas não têm em conta as condições físicas e humanas das salas de aula e desconhecem o tipo 

de logística exigido pelo modelo educativo actual. Um dos aspectos fundamentais está ao nível 

ergonómico, com o mobiliário escolar a falhar na consideração de factores essenciais.  

Em primeiro lugar, o desenho de mobiliário escolar, sobretudo o assento e a superfície de trabalho 

devem ter em conta o crescimento díspar mesmo dentro da mesma faixa etária. Logo, o tamanho 

standard, ainda que segmentado, jamais responderá à necessidade de ajuste ergonómico. Os ajustes 

múltiplos parecem ser assim, a solução mais acertada. Contudo, surge um problema consequente: as 

diferentes alturas do mobiliário ergonomicamente acertadas para os alunos podem agravar a já de si 

difícil visibilidade de todos os alunos, sobretudo os de trás. Uma das possíveis soluções é a procura de 

novas formas de projectar/apresentar a informação. Por outro lado o assento deverá permitir um maior 

conforto, tendo em conta a necessidade tão importante da liberdade de movimento, como o habitual 

“baloiçar”, assegurando a segurança do aluno. A proposta de movimento dinâmico deverá ser 

controlada, não se justificando, por isso, a integração de rodízios que poderiam colocar em causa uma 

determinada ordem e arrumação na sala de aula. 

A superfície de trabalho, embora deva responder às necessidades fisionómicas, deverá ser dos 

equipamentos mais multifuncionais e dinâmicos. Para tal, deverá ser concebida para ter diversos planos, 

inclinações e reentrâncias para oferecer o máximo de conforto e comportar os diferentes objectos 
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(livros, cadernos, lápis, canetas, garrafas de água, borrachas, etc.) e actividades. O seu tampo, por se 

apresentar como uma das componentes sujeita a mais desgaste, deve prever uma selecção de materiais 

cujas características de qualidade, resistência e protecção cubram as diversas actividades, por exemplo, 

com diversas capas de protecção consoante os momentos para desenhar, cortar, riscar, pintar, colar, 

entre outros.  

Ainda em relação às superfícies de trabalho, a que se destina ao professor deverá ter em conta um dos 

momentos mais regulares no dia-a-dia de aulas: os alunos reunirem-se individualmente ou em grupo 

com o professor na sua mesa. Deve por isso ser facilitada a organização de alunos, a exposição e 

discussão de trabalhos. 

A mochila do aluno, enquanto se mantiver necessária para o transporte de material, deverá ser tida em 

conta já que em nenhum dos casos analisados existe um local previsto e o aluno tem a necessidade de 

procurar diversos apoios no assento, na mesa ou mesmo no chão para a colocar. Deve ser previsto um 

espaço para as mochilas sem impedir o normal funcionamento da aula, a circulação no espaço ou a 

segurança do aluno. 

Os espaços individuais onde se desenvolvem as diferentes actividades na sala devem estar providos de 

elementos de iluminação própria e regulável pelos próprios utilizadores, designadamente a superfície de 

trabalho de cada utilizador e o quadro. Devemos compreender que as diferentes actividades exigem 

determinadas características e o espaço individual deve ser planeado nesse sentido. Mas, tal como foi 

apontado, anteriormente, uma das limitações nas salas de aula de hoje em dia é a área disponível, 

tornando o projecto estático de alguns equipamentos contraproducente para a configuração de 

diferentes tipos de espaço. Sugere-se por isso a revisão do desenho de modo a tornar os equipamentos 

mais portáteis e dinâmicos, considerando a fusão de funcionalidades, dando origem, por exemplo, a 

armários capazes de se transformar em planos de apoio para actividades de grupo. 

Por fim, devemos focar o elemento fundamental na sala, o instrumento de base modo de transmissão 

de informação e captação da atenção dos alunos, o quadro, deverá ser o mais claro e apelativo. 

Portanto, neste sentido, aconselhamos a utilização de materiais/tecnologias que potenciem uma melhor 

visibilidade do quadro, a integração de referências gráficas (para evitar a escrita torta), elementos 

auxiliares para uma melhor exposição da informação nos placards. 

Nos momentos de registo da opinião dos alunos as crianças revelaram-se uma fonte rica na 

disponibilização de informação sobre as condições do meio que os envolve. Devemos sublinhar a sua 

capacidade de imaginação e de se libertarem de ideias pré-concebidas como ponto de partida para o 

projectista. As necessidades que exprimem são reais e transpareceu sempre uma ideia de reforma total 
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no espaço escolar, principalmente a nível físico e material. Os requisitos mais aclamados por estes 

alunos foram o conforto e a organização do espaço, resultando num ambiente calmo. 

 

Partindo deste apanhado de características a considerar no projecto e da definição das recomendações 

finais, estamos aptos a responder à questão de investigação colocada: 

Q1: Qual o papel do mobiliário escolar na sala de aula da Escola portuguesa do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e quais as características que devem ser consideradas pelos designers/projectistas para o 

tornar mais funcional, operativo, confortável, seguro e estimulante para os diferentes utilizadores? 

Estamos a viver uma mudança de paradigmas a nível da Educação e, portanto, este é o momento certo 

para serem questionados contextos, hábitos e condições físicas e materiais que os assistem. Antes de 

mais devemos estabilizar a ideia de que todo o mobiliário presente numa sala de aula da escola 

portuguesa do 1º Ciclo do Ensino Básico tem como propósito o apoio às actividades e toda a logística da 

sala de aula, assegurando as condições básicas para se aprenderem as competências básicas: ler, 

escrever, contar, desenhar. É o mobiliário que permite criar espaços diferenciados para diferentes 

actividades e que permite a criação de áreas mais pessoais, com alguma privacidade e personalização. E 

a sensação de organização e conforto é definida também em grande parte pelo mobiliário. Logo, a sua 

concepção assume um papel significativo no dia-a-dia, numa sala de aula. 

Então, devemos, por um lado, sublinhar que o projecto de Design deverá basear as suas opções nas 

características da escola, da pedagogia vigente, do local, da cultura e do aluno, já que todo o espaço 

escolar deve reflectir a perspectiva pedagógica que o caracteriza e fazê-la valer através precisamente de 

factores como a personalização e a individualização. Por outro, não ignorando as limitações comerciais e 

de produção, defendemos a flexibilidade do mobiliário, em concordância com o espaço, enquanto factor 

determinante no desenho deste produto. Acima de tudo visa-se um mobiliário escolar flexível, móvel e 

multifuncional, que continue e colmate a solução arquitectónica. E, portanto, o desenho do mobiliário 

escolar não pode mais ser simplificado e standardizado, como feito até agora, cujo desenho é baseado 

numa só postura rígida. Esta flexibilidade, por outro lado, também tornará o mobiliário apto de resposta 

para os futuros desafios previstos. 

 

Esta investigação tem como propósito recolher, analisar e coligir informação sobre o tema central do 

mobiliário escolar procurando colmatar com a falta de documentação e sensibilização em relação a 

estes produtos e ao mercado que os produz e vende. Procurou-se reunir uma listagem de 
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recomendações/requisitos aos quais os vários tipos de mobiliário escolar devem responder. A resposta a 

esta questão é apresentada exactamente sob esse formato. As recomendações que ao longo da 

investigação foram sendo recolhidas, foram analisadas e ordenadas em função de requisitos funcionais, 

de capacidade, de interface, operacionais, de manutenção, de segurança e de produção. No caso de um 

projecto a realizar nesta área, estes requisitos poderão ser ordenados hierarquicamente e considerados 

ou não, consoante as condicionantes do projecto em questão. É certo que nem todas as recomendações 

podem ser seguidas em todos os projectos, mas consideramos que as recolhidas e apresentadas 

formam um conjunto coerente e fundamental para reflexão. As recomendações pretendem ser de fácil 

consulta e pretendem servir como ponto de partida, mas também como dinamizadores do processo de 

design e avaliadores do grau de sucesso do projecto. 

 

Verificação da Hipótese da Investigação (H1) 

Posto isto, podemos confirmar a hipótese formulada no início da Investigação, pois segundo os dados 

recolhidos e os resultados produzidos é verificável que é possível identificar características gerais de 

condução ao desenvolvimento de um projecto de Design de mobiliário escolar para a Escola Portuguesa 

do 1ºCiclo do Ensino Básico que melhorem o processo de aprendizagem e que o tornem mais funcional, 

operativo, confortável, seguro e estimulante para os diferentes utilizadores. 

 

Benefícios da Investigação 

Nesta investigação a informação foi recolhida de diferentes formas – recolha e análise bibliográfica, 

entrevistas a peritos, análise nas escolas, entrevistas e desenhos dos alunos – e analisada e coligida. No 

final construiu-se um documento com as principais recomendações que se pretende de fácil leitura e 

utilização por projectistas (designers, arquitectos, engenheiros) e possíveis clientes e decisores.  

O produto final desta investigação vem colmatar a inexistência de uma recolha sistemática desta 

informação e a sua organização para projectistas, ainda que se tenha encontrado diversas dificuldades 

como a escassez de: 

- investigação sobre o tema; 

- apoios e iniciativas na área; 

- conhecimentos aprofundados sobre as crianças/os alunos da população portuguesa; 

- projectos e oportunidades que envolvam os designers com outras equipas de profissionais na área 

do equipamento para escolas; 

- investimento e vontade de arriscar, sobretudo por parte da indústria portuguesa; 
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- oportunidade e valorização do utilizador e principalmente da criança, enquanto participante; 

- estudos antropométricos e ergonómicos relativos à faixa etária em questão da população 

portuguesa. 

 

Recomendações para futuras investigações 

Para investigações que se desenvolvam no futuro recomendamos o aprofundar de temáticas que, 

por questões de tempo, não nos foi possível abordar com mais detalhe, nomeadamente: 

 

- o estudo antropométrico mais cuidado das crianças portuguesas, 

- a exploração do processo de Design cuja participação das crianças está integrada, 

- a investigação em novos processos produtivos e em materiais que venham a melhor a qualidade 

funcional do mobiliário escolar, 

- a preocupação com os utilizadores finais ou até 

- a análise das empresas industriais que produzem o mobiliário. 
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