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1. Resumo: CONCEITO

O tema principal do Projeto de Extensão MOBI – Mobiliário Infantil Interativo,

é propor a conexão de crianças com o mobiliário de forma lúdica, fazendo com que 

essas crianças percam a sensação de que um móvel só possui uma determinada função. 

Essa proposta tem base em estudos e conversas com profissionais da área de educação 

infantil, para garantir que ela tenha função pedagógica, estética e funcional para a 

instituição de ensino. 

Os integrantes do projeto visitaram algumas instituições de ensino infantil e 

tiveram contato com as crianças para entender melhor suas necessidades e como 

poderiam conseguir a conexão entre essas crianças e o mobiliário. 

Diante dessa visita e do contato com as crianças, foi definido que o mobiliário 

desenvolvido seria uma estante. A princípio têm-se a ideia de uma estante verticalizada, 

mas dada a faixa etária optamos por uma estante horizontalizada, e para fazer a conexão 

lúdica com as crianças, propomos a forma de uma centopeia.  

A premissa do projeto está ligada à três palavras-chaves: “unir, inverter e 

separar”. Diante disso, criamos um mobiliário lúdico com peças de encaixe (figura 1) 

para atrair a atenção e aguçar a curiosidade das crianças, atendendo a faixa etária de 0 a 

5 anos de idade. 

Foi desenvolvida uma estante horizontal, com o formato de centopeia e com 

cores vibrantes. A estante é composta por 2 prateleiras com alturas, respectivamente, 

45cm e 85cm e comprimentos 153cm; 4 divisórias sendo que, em um dos vãos contém 

um brinquedo pedagógico e, em outro, um espelho. Além disso, a peça que forma o 

rosto possui um relógio para ajudar no desenvolvimento e aprendizado das crianças. 
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Figura 1: Detalhe das peças de encaixe 

2. DESENVOLVIMENTO

Em primeiro momento foi realizado estudo de formas e tamanhos que seriam

adequados para a faixa etária. A ideia inicial foi criar módulos redondos fazendo alusão 

ao corpo de uma centopeia (figura 2). 
Figura 2: Ideia inicial 

Visto que a forma redonda não era a ideal para apoiar os materiais dos alunos, 

decidimos criar apenas três módulos com raios maiores e começamos uma análise da 

estruturação da estante (figura 3). 

Figura 3: Ideia com três módulos 
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Após esse estudo, optamos por um único módulo com curvas divido por: duas 

peças verticalizadas, uma horizontalizada e duas prateleiras, sendo, todas as peças de 

encaixe e as divisórias presas com cantoneiras. Dessa forma criamos dois níveis de 

altura e seis nichos, sendo três de cada lado da estante (figura 4). 

Figura 4: Ideia final 

Figura 4: Ideia final 

3. PRODUTO

Com a ideia finalizada, partiremos para a confecção do mobiliário. Foram

compradas placas de MDF (265cm x 184cm) onde desenharemos as peças no tamanho 

real e depois enviaremos para corte na marcenaria. 

A fase da pintura começará com as peças já cortadas, iniciando com duas demãos de 

tinta branca para uniformizar a cor de fundo do MDF, e somente depois de secar a tinta 

branca poderemos pintar as peças com as cores vibrantes escolhidas. Após a secagem 

completa das peças, montaremos a estante e a exporemos por um período no espaço do 

hall interno(Bloco2) da faculdade. Finalizando todo este processo realizaremos a 

entrega do mobiliário na Umei Capivari, instituição escolhida, para receber os móveis 

do Projeto Mobi.  
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