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Collaborative
furniture

The new
education
Nos últimos anos observamos uma grande mudança na educação. Novas maneiras de ensinar
são diariamente discutidas e experimentadas.
As instituições, cada mais profissionalizadas,
pesquisam e propõem novos modelos considerando que o aluno de hoje vai viver em um
mundo de mudanças cada vez mais velozes no
qual não sabemos exatamente quais capacidades serão exigidas dele. Apesar das incertezas,
o trabalho colaborativo é sem dúvidas uma
qualidade necessária para a construção de um
futuro melhor.
A constante busca por uma rotina escolar
mais dinâmica gera uma demanda crescente por ambientes com mais flexibilidade, que
acompanhe essa mudança. Os espaços precisam auxiliar professores e alunos neste processo de evolução da educação. Já está claro
que o aprendizado não se restringe às quatro
paredes de uma sala de aula organizada com
alunos organizados em fileiras a frente do professor. O conteúdo de hoje surge e se multiplica a partir da integração entre todos os atores
deste cenário.
De acordo com a tendência atual do ensino
híbrido, a organização do espaço escolar é uma
peça essencial na engrenagem de um sistema
de educação inovador, assim como o papel
do professor, a autonomia do aluno, a gestão,
o uso da tecnologia, a avaliação adequada ao
processo e a cultura escolar. Todas essas peças
funcionam como uma engrenagem, girando
em torno de uma peça central que é o foco do
processo: o estudante.
Esta publicação tem o objetivo de suscitar
uma discussão sobre a nova educação, tendo
como principal foco o ambiente físico no qual
o aprendizado acontece. Isso é feito através
da apresentação de conceitos e de exemplos.
O material foi criado de forma colaborativa
trazendo visões e experiências que convergem
no projeto da linha de mobiliário Jataí da Maqmóveis.

In recent years we have seen a major change
in education. New ways of teaching are discussed and experienced on a daily basis. Institutions, each more professionalized, research
and propose new models considering that the
student of today will live in a world of faster
and faster changes in which we do not know
exactly what capacities will be required of
him. Despite the uncertainties, collaborative
work is undoubtedly a necessary quality for
building a better future.
The constant search for a more dynamic
school routine generates a growing demand
for environments with more flexibility that
accompanies this change. The spaces need to
help teachers and students in this process of
education evolution. It is already clear that learning is not restricted to the four walls of a
classroom organized with students organized
in rows ahead of the teacher. The content of
today arises and multiplies from the integration between all the actors of this scenario.
According to the current trend of hybrid
education, the organization of school space
is an essential element in the development of
an innovative education system, as well as the
role of the teacher, student autonomy, management, use of technology, evaluation appropriate to the school process and culture. All
of these pieces function like a gear, spinning
around a centerpiece that is the focus of the
process: the student.
This publication has the objective of provoking a discussion about the new education,
having as main focus the physical environment in which the learning happens. This is
done through the presentation of concepts
and examples. The material was created in a
collaborative way bringing visions and experiences that converge in the design of the line
of furniture Jataí of Maqmóveis.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Luciana Sobral, José Machado, Lucas
Colebrusco, Marô Camargo and Fábio Costa.

We wish you all a great reading!

Luciana Sobral, José Machado, Lucas
Colebrusco, Marô Camargo e Fábio Costa.
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Transforming
the environment
Nas últimas décadas os avanços científicos e
tecnológicos mudaram nossa rotina, comportamento e até mesmo a forma como nos comunicamos e nos relacionamos. As instituições de
ensino percebem essa mudança e buscam formas de inovar seus processos para atender às
necessidades de uma nova geração de alunos
e professores. Não existe uma formula pronta
para se adequar a essa nova realidade, cada escola vai se adequando as novas pedagogias de
acordo com seu espaço e possibilidades.
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Integração dos espaços

Integração dos espaços

Um ambiente inovador é ativo, híbrido e personalizado, ou seja, deve envolver os alunos no
processo de aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Misturar os espaços e atividades, as tecnologias e, além disso, procurar desenvolver
o máximo potencial de cada pessoa de forma
única e do seu pertencimento no grupo, algo
tão importante para nossa formação integral
como ser humano.
A integração entre os espaços internos da
escola garante uma fluidez nos conteúdos trabalhados e atividades realizadas, levando em
consideração que todos os ambientes da escola
educam. A integração entre os espaços internos e externos da escola quebrando a barreira
entre o aprender e o brincar. Uma relação fluida
entre as salas de aula e os parques é cada vez
mais comum.
Vemos hoje em escolas inovadoras, por
exemplo, salas com paredes móveis, que unem
as salas com o corredor ou pateo.
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escola garante uma fluidez entre o conteúdos
trabalhados e atividades realizadas, levando em
consideração que todos os ambientes da escola
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mais comum.
Vemos hoje em escolas inovadoras, por
exemplo, salas com paredes móveis, que unem
as salas com o corredor ou pateo.

A integração entre os
espaços internos da escola
garante uma fluidez nos
conteúdos trabalhados
e atividades realizadas,
levando em consideração
que todos os ambientes da
escola educam.
A integração entre os
espaços internos da escola
garante uma fluidez nos
conteúdos trabalhados
e atividades realizadas,
levando em consideração
que todos os ambientes da
escola educam.

Croquis: Grupo Garoa
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A Wish School (São Paulo, Brasil) constrói
sua pedagogia através de uma visão completa do indivíduo. Aspectos físicos, emocionas,
sociais, culturais, corporais, criativos, intuitivos e espirituais são tão importantes quanto
o intelecto racional. O projeto de arquitetura
se desenvolveu em conjunto com os usuários,
na busca das soluções para que a nova sede
pudesse vir a ser justamente um reflexo da
sua pedagogia. As salas de aula são encaradas
como pontos de apoio para o entorno. Somados, espaços de aprendizado formal e espaços
de aprendizado informal, as salas e o seu espaço contíguo, cada qual com suas características, visam atender às diversas demandas de
ambientes que a pedagogia aberta possa necessitar. ( projeto do escritório Grupo Garoa
Arquitetos Associados )
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Conforto e ergonomia

Conforto e ergonomia

A atitude do aluno e do professor em sala de
aula é ativa. Os conteúdos são trabalhados de
diversas formas e as atividades ora são em grupo ora individuais.
As atividades desempenhadas também são
variadas alternando entre pesquisa, leitura,
produção de conteúdo e apresentação de trabalhos. Um ambiente com várias formas de se
agrupar e sentar colabora com essa dinâmica.
Acrescentando o fato de que as crianças
tem uma variação grande de estatura as diversas possibilidades de assentos colabora para
que a criança encontre uma postura mais confortável naquele ambiente.
Conforto visual, térmico e acústico são
essenciais para o bom desempenho dos trabalhos. A escolha dos materiais influencia
diretamente no conforto do usuário e altera a
percepção de bem estar. O ambiente deve ser
convidativo porem neutro, para que os trabalhos sejam o destaque.

A atitude do aluno e do professor em sala de
aula é ativa. Os conteúdos são trabalhados de
diversas formas e as atividades ora são em grupo ora individuais.
As atividades desempenhadas também são
variadas alternando entre pesquisa, leitura,
produção de conteúdo e apresentação de trabalhos. Um ambiente com várias formas de se
agrupar e sentar colabora com essa dinâmica.
Acrescentando o fato de que as crianças
tem uma variação grande de estatura as diversas possibilidades de assentos colabora para
que a criança encontre uma postura mais confortável naquele ambiente.
Conforto visual, térmico e acústico são
essenciais para o bom desempenho dos trabalhos. A escolha dos materiais influencia
diretamente no conforto do usuário e altera a
percepção de bem estar. O ambiente deve ser
convidativo porem neutro, para que os trabalhos sejam o destaque.

“Em uma planta aberta, os móveis têm um
papel seminal na delimitação dos espaço, são
eles que induzem o usuário à usá-lo, são ao
mesmo tempo estímulo e ferramenta. Através
de desenho e linguagem concisa, a Linha Jataí
traz transparência e mobilidade, catalisa essa
apropriação dos ambientes por parte tanto de
alunos quanto professores.” diz Erico Botteselli
arquiteto e sócio do Grupo Garoa responsável
pelo projeto da Wish School.

“Em uma planta aberta, os móveis têm um
papel seminal na delimitação dos espaço, são
eles que induzem o usuário à usá-lo, são ao
mesmo tempo estímulo e ferramenta. Através
de desenho e linguagem concisa, a Linha Jataí
traz transparência e mobilidade, catalisa essa
apropriação dos ambientes por parte tanto de
alunos quanto professores.” diz Erico Botteselli
arquiteto e sócio do Grupo Garoa responsável
pelo projeto da Wish School.

Pedro Napolitano Prata
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Cadeira Jataí

Cadeira Jataí

Principal produto da Linha, devido a sua inovação em tecnologia e ergonomia, a cadeira
Jataí, foi menção honrosa do Prêmio Museu
da Casa Brasileira de 2018. O produto, lançado em 2017 e aprimorado após 2 anos de testes
em escolas e escritórios, deu origem ao restante da linha. O mecanismo giratório permite que base, assento e prancheta se movam de
forma independente, adaptando este último
elemento para destros e canhotos. O sistema
permite o posicionamento frontal ou lateral
da prancheta, fazendo com que a cadeira seja
adequada para diferentes usuários e situações.
O tubo que circunda a base serve como apoio
para os pés, garantindo uma boa postura para
pessoas de qualquer estatura.
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“A nossa experiência no
desenvolvimento de projetos de
design para escolas nos confirma
que mudar a postura durante
a jornada de estudos, variando
entre posições descontraídas e
concentradas, ajuda o aluno ficar
mais envolvido com as atividades,
sejam em grupo ou individuais” –
Luciana Sobral.
“O aprendizado colaborativo
requer ambientes mais
dinâmicos, que ofereçam
diferentes propostas de
disposição dos móveis e
possibilitem a alteração do layout
com facilidade, auxiliando alunos
e professores em suas atividades.
A linha Jataí foi criada para suprir
essa demanda” – José Machado

Collaborative
furniture
“A nossa experiência no
desenvolvimento de projetos de
design para escolas nos confirma
que mudar a postura durante
a jornada de estudos, variando
entre posições descontraídas e
concentradas, ajuda o aluno ficar
mais envolvido com as atividades,
sejam em grupo ou individuais” –
Luciana Sobral.
“A sala de aula tem se tornado,
cada vez mais, uma espécie de
incubadora de projetos. O modo
de ensinar está mudando e os
espaços precisam ser adequados
a esse novo conceito. A linha
Jataí foi criada para suprir essa
demanda" – José Machado
Hugo Chinaglia
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Pólen: o clássico renovado

Pólen: o clássico renovado

O tradicional conjunto Mesa e Cadeira sempre
será necessário dentro duma sala de aula. Atividades dentro de sala de aula que requerem
uso combinado de livros, cadernos de anotações e materiais diversos nunca deixarão de
existir. O conjunto Pólen é composto de uma
cadeira empilhável, disponível em 6 tamanhos
para diferentes idades. Com opção de porta
livros em chapa de aço perfurado abaixo do
assento a Cadeira Pólen tem um encosto amplo e inclinado, o que garante maior conforto
do usuário. Ela se une a Mesa Individual com
tampo feito em chapa de compensado laminado de madeira maciça com revestimento em
Melamina com diferentes opções de acabamento, detalhe no tampo com porta lápis. O
clássico mobiliário de sala de aula, o conjunto Pólen tem traços contemporâneos mas ao
mesmo tempo busca uma linguagem universal
para que possa ser inserido tanto em ambientes de arquitetura nova ou antiga.
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cadeira empilhável, disponível em 6 tamanhos
para diferentes idades. Com opção de porta
livros em chapa de aço perfurado abaixo do
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para que possa ser inserido tanto em ambientes de arquitetura nova ou antiga.

12

Jataí: Collaborative furniture

13

Design and
research
O trabalho de desenvolvimento da Linha Jataí
começou em 2017 com seu primeiro esboço de
projeto e hoje já conta a presença dos móveis
em diversas escolas brasileiras. “Esta proximidade com as demandas do dia a dia de diferentes escolas é o principal motor criativo para o
projeto da Linha Jataí” conta a designer Luciana Sobral, arquiteta da Novidário. Luciana
trabalha com escolas há mais de 15 anos, e hoje
é consultora de arquitetura escolar. Seu principal projeto é a Beacon School, a primeira
escola a receber a Cadeira Jataí, em 2018. O feedback das diretoras, pedagogas, professores e
alunos foi de enorme importância no processo
de desenvolvimento dos produtos da Novidário, que hoje aparece em diversos espaços da
Beacon School.
A demanda por novos produtos escolares
foi o que levou Luciana Sobral a fazer a parceria com o designer José Machado. Com extensa carreira na indústria e varejo de móveis
brasileiro, José conta que se viu diante de um
trabalho de pesquisa extenso e que unindo sua
expertise industrial seria uma oportunidade
única para levar o projeto de desenvolvimento
de mobiliário escolar para a maior empresa do
mercado brasileiro: a Maqmóveis. Os 3 primeiros anos de projeto já renderam muitos frutos
para o projeto da Jataí o que o credencia para
expandir com sucesso para o mercado internacional.
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expandir com sucesso para o mercado internacional.

Beacon School

Beacon School

Inaugurada em 2010 em São Paulo e reconhecida pela International Baccalaureate Organization como IB World School, a Beacon
School oferece uma educação internacional
genuinamente bilíngue e aberta para o mundo
ao mesmo tempo em que valoriza suas raízes
brasileiras. A escola traz espaços que colocam
o aluno como centro e reflete a cultura e os
valores da escola, convidam à construção de
relações e promovem o encontro entre todos.
O projeto de interiores e o todo o mobiliário
da escola é de responsabilidade da Novidário.
Desde o seu surgimento, a proposta da
Beacon School é desenvolver um mobiliário
especial preferencialmente em madeira e condizente com as atividades e desafios de cada
turma. Os principais requisitos para o desenho
e escolha do mobiliário são: dar autonomia
para os alunos, proporcionar flexibilidade no
uso dos espaços e garantir ergonomia e qualidade dos materiais e acabamentos.
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para os alunos, proporcionar flexibilidade no
uso dos espaços e garantir ergonomia e qualidade dos materiais e acabamentos.
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as demandas do dia a dia
de diferentes escolas é o
principal motor criativo para
o projeto da Linha Jataí”
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Rainha da Paz

Rainha da Paz

O Colégio Rainha da Paz foi fundado em
1950 pelas Irmãs Dominicanas da Congregação
Romana de São Domingos. A um passo de completar 70 anos de história o colégio tem como
marcas repensar continuamente o cotidiano escolar de acordo com seus valores, aprimorando
as práticas educacionais. É uma escola de tradição que tem em sua pauta a constante busca
pela inovação.
Em 2018 os produtos da Linha Jataí foram
os escolhidos pelos próprios alunos, funcionários e professores para renovar os ambientes
do colégio após um longo processo de teste,
discussão e votação no qual a ocupação dos espaços foi debatida de forma colaborativa. Mais
de 270 alunos responderam a um questionário,
experimentaram e votaram no melhor mobiliário para a escola.
A flexibilidade e o alinhamento com as novas metodologias foram as principais características que levaram os envolvidos no processo
a eleger a Linha Jataí como o mobiliário mais
adequado. O novo layout das salas de aula expressa a modernização da escola. As salas
possuem lousa de ambos os lados e uma mesa
coletiva além das mesas individuais. A nova
biblioteca disponibiliza aos alunos diferentes
formas de se acomodar e de se agrupar, trazendo mais flexibilidade para o uso do ambiente. A
área de convivência foi valorizada com o novo
mobiliário que permite rápidas mudanças e que
estão sendo usados também como extensão da
sala de aula, não limitando o espaço de aprendizado. Os materiais e acabamentos escolhidos
trazem conforto visual e ergonômico, auxiliando na concentração. O resultado deste processo
foi novos ambientes que dialogam com a linha
pedagógica da escola e nos quais os estudantes
se reconhecem, potencializando a convivência
e o aprendizado.

O Colégio Rainha da Paz foi fundado em 1950
pelas Irmãs Dominicanas da Congregação Romana de São Domingos. A um passo de completar 70 anos de história o colégio tem como
marcas repensar continuamente o cotidiano
escolar de acordo com seus valores, aprimorando as práticas educacionais. É uma escola
de tradição que tem em sua pauta a constante
busca pela inovação.
Em 2018 os produtos da Linha Jataí foram
os escolhidos pelos próprios alunos, funcionários e professores para renovar os ambientes
do colégio após um longo processo de teste,
discussão e votação no qual a ocupação dos espaços foi debatida de forma colaborativa. Mais
de 270 alunos responderam a um questionário,
experimentaram e votaram no melhor mobiliário para a escola.
A flexibilidade e o alinhamento com as novas metodologias foram as principais características que levaram os envolvidos no processo
a eleger a Linha Jataí como o mobiliário mais
adequado. O novo layout das salas de aula expressa a modernização da escola. As salas
possuem lousa de ambos os lados e uma mesa
coletiva além das mesas individuais. A nova
biblioteca disponibiliza aos alunos diferentes
formas de se acomodar e de se agrupar, trazendo mais flexibilidade para o uso do ambiente. A
área de convivência foi valorizada com o novo
mobiliário que permite rápidas mudanças e que
estão sendo usados também como extensão da
sala de aula, não limitando o espaço de aprendizado. Os materiais e acabamentos escolhidos
trazem conforto visual e ergonômico, auxiliando na concentração. O resultado deste processo
foi novos ambientes que dialogam com a linha
pedagógica da escola e nos quais os estudantes
se reconhecem, potencializando a convivência
e o aprendizado.

16

Jataí: Collaborative furniture

17

Into the making

Into the making

Fundada em 1983, Maqmóveis começou como
um pequeno negócio familiar, que revendia
máquinas de escrever e móveis para escritório. Após uma década de trabalho, seu fundador abriu sua primeira unidade industrial,
uma fábrica de móveis escolares, dando início
a uma trajetória que a colocaria como protagonista deste segmento na indústria brasileira.
Hoje a Maqmóveis conta com tecnologia industrial de última geração, 400 colaboradores
que trabalham nas plantas de aproxidamanete
30.000m2, no Brasil e no Paraguay. A liderança
no mercado escolar e a trajetória de sucesso da
empresa é motivo de muito orgulho para seus
fundadores e colaboradores.

Fundada em 1983, Maqmóveis começou como
um pequeno negócio familiar, que revendia
máquinas de escrever e móveis para escritório. Após uma década de trabalho, seu fundador abriu sua primeira unidade industrial,
uma fábrica de móveis escolares, dando início
a uma trajetória que a colocaria como protagonista deste segmento na indústria brasileira.
Hoje a Maqmóveis conta com tecnologia industrial de última geração, 400 colaboradores
que trabalham nas plantas de aproxidamanete
30.000m2, no Brasil e no Paraguay. A liderança
no mercado escolar e a trajetória de sucesso da
empresa é motivo de muito orgulho para seus
fundadores e colaboradores.

“Somos uma indústria singular
de mobiliário. Atendemos as
novas demandas do espaço
contemporâneo, onde
estudar e trabalhar exigem
flexibilidade, conforto e
acolhimento. A MaqID, nosso
centro de Inovação e Design,
reúne um time de talentos
multidisciplinares para garantir
evolução permanente da
Maqmóveis”

“Somos uma indústria singular
de mobiliário. Atendemos as
novas demandas do espaço
contemporâneo, onde
estudar e trabalhar exigem
flexibilidade, conforto e
acolhimento. A MaqID, nosso
centro de Inovação e Design,
reúne um time de talentos
multidisciplinares para garantir
evolução permanente da
Maqmóveis”

Fabio Costa - Vice presidente
Maqmóveis
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Jataí: Collaborative furniture

19

