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Guto Índio da Costa, um dos mais renomados designers do Brasil, expõe seu trabalho na 
Movelpar - Feira de Móveis do Paraná. O projeto da carteira escolar inclusiva está entre os 
finalistas do concurso. 
 
Um dos projetos finalistas para o Prêmio Design Movelpar - Feira de Móveis do Paraná, que 
será realizada de 12 a 16 de março, em Arapongas, norte do Estado - é a carteira escolar 
inclusiva de Guto Índio da Costa em parceria com a ONG Noisinho da Silva, renomado designer 
brasileiro por suas criações inovadoras, entre elas o ventilador de teto Spirit que revolucionou 
o conceito do produto no mercado.  
 
O designer que prefere não usar a palavra tendência, diz que suas criações, antes de tudo, 
visam tornar os produtos mais atraentes e seus fabricantes mais competitivos. "Nós criamos 
nosso próprio estilo, colocando nossos sentimentos no projeto a ser desenvolvido de acordo 
com a necessidade de cada um. Tanto que não vejo motivo de se fazer uma cópia de algum 
produto que já exista no mercado. Para que tenha algum tipo de inovação é preciso que haja 
principalmente diferencial técnico, funcional e estético". 
 
Para Índio da Costa, o design tem adquirido cada vez mais importância justamente por ter se 
tornado um elemento de competitividade essencial para conquistar novos mercados. Segundo 
ele, a tecnologia não é mais o que diferencia um produto, e sim o preço e o design. "O 
designer é imprescindível e já foi o tempo em que apenas a tecnologia fazia diferença. O 
design traz atributos a um produto como facilidade de uso, ergonomia, beleza, inovação 
estética e de funcionamento", salienta. 
 
A Carteira, finalista do Prêmio, foi desenvolvida em parceria com a ONG Noisinho da Silva, de 
Minas Gerais, que se dedica a inclusão da criança deficiente por meio do design. A organização 
foi criada em 2003, pela arquiteta Érika Foureaux, que aplicou o conceito de design universal, 
projeta mobiliário, objetos e equipamentos que atendam às crianças, deficientes ou não, 
buscando acessibilidade, independência e autonomia em ambientes escolares, domésticos e 
públicos. Para isso, Érika conta com o auxílio de designers, arquitetos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e cientistas sociais, que criam produtos de maneira sustentável e com 
a ajuda de parceiros tanto de instituições públicas, como privadas. 
 
Para realizar o projeto a ONG fez uma pesquisa antropométrica com 28 escolas das redes 
pública e privada de Belo Horizonte. Nessas instituições foram analisadas a acessibilidade 
arquitetônica e do mobiliário. A partir daí, Índio da Costa e sua equipe projetaram uma 
carteira para todas as crianças - com base no banco de dados da pesquisa - que 
proporcionasse um bom posicionamento, estabilidade, segurança intelectual na realização de 
tarefas escolares, e, principalmente, a inclusão de crianças deficientes na rotina das escolas.  
 
A carteira - de plástico injetável; material barato, resistente e reciclável em estrutura metálica 
interna - tem o objetivo de atender ao maior número de usuários, considerando particularidade 
como altura, peso, e as demais dimensões do corpo da criança deficiente ou não. "No assento 
é encontrado um baixo relevo no encosto para estabilizar o quadril. As laterais são um pouco 
mais altas servindo de barreira garantindo firmeza e controle dos movimentos. O cinto e a 
"sela" evitam que as crianças deficientes físicas escorreguem do assento", explica. 
 
Além disso, o encosto tem como principal função o suporte da região lombar, as sapatilhas 
auxiliam no posicionamento dos pés e o cinto retrátil pode ser usado quando a criança 
necessitar de maior apoio. "Todos esses acessórios garantem seu correto posicionamento na 
cadeira, a criança é obrigada a sentar-se corretamente". 
 
No caso de crianças que usam cadeira de rodas, a mesa é estendida, o que possibilita que a 
cadeira de rodas entre por debaixo da mesa.  
 



Apesar de ter um custo de 30 a 40% a mais que as carteiras tradicionais, o projeto da carteira 
inclusiva tem a durabilidade muito superior, tanto pelo material utilizado quanto na 
possibilidade de ajustes dos acessórios que podem ser utilizados ou não. A carteira possui 
regulagens de altura, permitindo a sua utilização em crianças de 6 a 12 anos. 
A 3ª edição do Prêmio Design Movelpar, vai revelar novos talentos do design e apresentar 
idéias inovadoras na produção de móveis, fortalecendo a região norte do Paraná como uma 
referência em design de móveis na América Latina. Cinqüenta e oito trabalhos foram 
selecionados, produzidos por estudantes e profissionais do Brasil e da Argentina.  
 
O concurso vai eleger o melhor projeto considerando os critérios de funcionalidade, proposta 
estética do móvel, inovação, viabilidade comercial e industrial. Os trabalhos finalistas serão 
expostos durante a Movelpar 2007, de 12 a 16 de março, no Expoara, em Arapongas. O 
evento vai reunir 30 mil visitantes entre lojistas e profissionais do setor moveleiro em um 
espaço de 40 mil metros quadrados, consagrando-se como uma das maiores feiras do setor 
em 2007. 
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