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RESUMO 
 
 

ROJAS, Juliane da Costa. Joga uma história pra mim. 2015. 99 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Curso de Bacharelado em Design, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 
 
 
Este trabalho apresenta, o desenvolvimento de um jogo pedagógico que auxilie o 
ensino e aprendizagem da linguagem oral e escrita (de crianças com idade a partir 
dos 8 anos), através do uso da criação de narrativas. Utilizando a metodologia 
projetual Design Thinking, são observadas as seguintes etapas: imersão, ideação e 
implementação, sendo o  usuário final do produto o foco da solução buscada. A 
etapa de imersão representa todas as pesquisas, entrevistas e levantamentos de 
dados necessários para o entendimento das necessidades e desejos relacionados 
ao usuário e seu entorno, de um jogo com o enfoque proposto. Pesquisas teóricas 
na área pedagógica que abordam o uso de jogos na educação, bem como 
levantamentos de jogos existentes no mercado e os usados em sala de aula são 
alguns exemplos de pesquisas feitos nesta etapa. Foi escolhida uma escola 
Municipal de Curitiba para que, juntamente com alunos e professores, entrevistas, 
cocriações de alternativas e testes fossem realizados. A etapa de ideação reúne os 
critérios estabelecidos e insights da etapa anterior e através do uso de 
brainstormings, mapas mentais e mockups testados com as crianças da escola, a 
melhor alternativa foi selecionada e levada para a etapa de implementação. Nesta 
etapa, a produção da solução final foi detalhada e o produto final foi levado à escola 
para um feedback dos alunos e professoras que acompanharam e contribuíram 
desde início da pesquisa. O desenvolvimento deste jogo se justifica pela real 
possibilidade deste produto contribuir como ferramenta lúdica e eficaz para a 
expansão do conhecimento linguístico, do raciocínio lógico e do pensamento 
criativo. Através dos resultados obtidos foi possível verificar a aprovação do produto, 
que possibilita um diferencial na construção da aprendizagem da língua portuguesa, 
bem como na ampliação do vocabulário das crianças e do seu universo lúdico que 
contribui na formação de narrativas. Também foi constatado possibilidades de 
melhorias no formato do jogo que propiciariam um processo de fabricação mais 
eficaz e sua implementação mais viável. 
 
 
Palavras-chave: Design Thinking. Jogo Pedagógico. Narrativa. Linguagem.  
Criatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

ROJAS, Juliane da Costa. Play a story to me. 2015. 99 p. Final Year Research 
Project – Bachelor in Design, Federal University of Technology – Paraná, Curitiba, 
2015. 
 
 
This paper presents the development of an educational game that helps the teaching 
and oral and written language (of children aged from 8 years), through the use of 
creating narratives. Using the architectural design methodology Design Thinking, the 
following steps are observed: immersion, ideation and implementation, and the end 
user of the product focus to the sought solution. The soaking step is all the surveys, 
interviews and data collections necessary to understand the needs and user-related 
desires and its surroundings, a game with the proposed approach. Theoretical 
research on the pedagogical area that address the use of games in education, as 
well as existing games surveys the market and used in the classroom are some 
examples of research done at this stage. A Municipal school in Curitiba so that 
together with students and teachers, interviews, alternative co creation and tests 
were carried out was chosen. The ideation stage meets the established criteria and 
insights from the previous step and through the use of brainstorming, mind mapping 
and mockups tested with school children, the best alternative was selected and taken 
to the implementation stage. At this stage, the production of the final solution was 
detailed and the final product was taken to school to feedback from students and 
teachers who accompanied and contributed from baseline. The development of this 
game is justified by the real possibility of this product contribute as playful and 
effective tool for the expansion of linguistic knowledge, logical reasoning and creative 
thinking. Through the results it was possible to verify the approval of the product, 
which enables differential in the building of the Portuguese language learning as well 
as in expanding the vocabulary of children and their playful universe that contributes 
to the formation of narratives. It was also found possibilities for improvements in 
match the format that would provide a more efficient manufacturing process and its 
implementation more feasible. 
 
 
Key-words: Design Thinking. Pedagogical Game. Narrative. Language. Creativity. 
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1  INTRODUÇÃOO  
 
 

Jogo pode ser considerado uma fonte de informação e prazer para a criança, 

colocando a mesma na presença de desafios que contribuirão para seu 

desenvolvimento e  por isso ele ocupa um espaço de real importância na escola. 
Este trabalho descreve o desenvolvimento de um jogo infantil, pedagógico, 

que pode ser usado de forma recreativa, mas também pode ser parte constituinte de 

material criativo de apoio às aulas de língua portuguesa, auxiliando no 

desenvolvimento das linguagens oral e escrita de crianças a partir dos 8 anos de 

idade.   

Para VYGOTSKY (1984, p.23): 

 
(...) a ludicidade possui essa função organizadora específica, permitindo ao 
homem produzir formas novas de comportamento. O jogo é o processo 
interativo que oferece à criança sua singularidade, experimentando o que é 
diferente de si mesma. 
 

  Esta experimentação traz para a criança o maior desenvolvimento de  suas 

capacidades cognitiva, afetiva, emocional, de raciocínio lógico e criação portanto, 

temos no desenvolvimento de um jogo pedagógico um poderoso instrumento  de 

auxilio ao trabalho dos professores . 

Após a justificativa, objetivos e procedimentos metodológicos, apresentados 

no presente capítulo, o capítulo dois apresenta os diversos elementos que 

contribuíram para um processo de imersão no contexto do problema. Pesquisas e 

fundamentações teóricas foram compiladas a fim de se conseguir estipular os 

requisitos do produto jogo a ser produzido. O capítulo três a etapa chamada ideação 

é apresentada. Ela sintetiza o que foi desenvolvido na fase da imersão e, através de 

novas pesquisas e geração de alternativas, propõe a melhor solução. A participação 

das crianças, (bem como das professoras da turma) da Escola Municipal Professor 

Ricardo Krieger, teve grande importância em todas as fases deste trabalho, sendo o 

público-alvo do jogo aqui proposto. O feedback de cada etapa de pesquisa, bem 

como o processo de cocriação e testes de mockups e protótipo, são analisados 

neste trabalho, com o intuito de identificar novos direcionamentos para a geração de 

um protótipo mais lapidado. O capítulo quatro demonstra o processo de 
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desenvolvimento do protótipo da solução escolhida e sua implementação, com vistas 

a testar sua funcionalidade. Este último teste em sala de aula, foi útil para mais uma 

medição de pontos fortes ou fracos do produto. Por último, as Considerações Finais 

foram desenvolvidas buscando analisar as etapas anteriores para fim de validação 

do que foi proposto. 

 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

 

As crianças refletem o mundo à sua volta e este se mostra cada vez mais 

fechado a momentos lúdicos, que proporcionem um encontro consigo mesmo e uma 

interação maior com seus semelhantes. A proposta de desenvolver um jogo 

educativo para crianças a partir de 8 anos, tem o intuito de amenizar essa realidade. 

O resultado esperado é estimular a imaginação, desenvolver a linguagem oral e 

escrita (através do incentivo da criação e narração de histórias), além de propiciar 

uma melhor capacidade de solucionar problemas, um maior convívio, interação e 

colaboração entre as crianças através deste jogo. 

Segundo BARROS (2002, p.113), “A formação de conceitos ocorre, em 

nossas mentes, pela abstração das qualidades comuns a vários objetos ou seres e 

pela generalização dessas qualidades comuns, representando-as por apenas uma 

palavra (ou termo): o conceito ou a ideia.” Em concordância com a citação conclui-se 

que há importância em se desenvolver a linguagem em um criança já que, com o 

tempo, esta expressão se tornará indispensável para a construção e evolução de 

seu pensamento. 

Os brinquedos e jogos educativos com foco no ensino da linguagem, 

constituem uma poderosa ferramenta para garantir às crianças oportunidades de um 

maior desenvolvimento de seu pensamento. Assim, assegura-se, que as crianças, 

nesta dimensão lúdica, possam desempenhar seu papel como sujeitos da 

linguagem, aprimorando o  grau de reflexão e aprendizado do conteúdo programado. 

O desenvolvimento de um jogo educativo narrativo se justifica pela real 

possibilidade deste produto contribuir como ferramenta lúdica e eficaz no auxilio do 

ensino e da aprendizagem da linguagem oral e escrita, sendo mais um incentivo 



14 

 

para a expansão do conhecimento linguístico, do raciocínio logico e do pensamento 

criativo.  

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Desenvolver um jogo educativo para crianças que auxilie o desenvolvimento 

da linguagem oral e escrita através do uso da criação de narrativas. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

• Compreender as peculiaridades sobre o ensino infantil, linguagem oral e 

escrita, narrativa e jogos educativos; 

• Levantar as tendências nacionais e internacionais relacionadas ao tema; 

• Levantar os recursos utilizados como apoio para o ensino e desenvolvimento 

da linguagem oral e escrita na Escola Municipal Professor Ricardo Krieger;  

• Identificar tipos de interação com os recursos disponíveis e com quais elas 

mais se identificam; 

• Estabelecer quais são as necessidades das crianças e dos professores em 

relação a jogos como recursos na aprendizagem da linguagem oral e escrita. 

• Desenvolver um jogo que possa solucionar grande parte dos problemas 

identificados e gerar uma maior interação das crianças instigando a 

coletividade e cooperação entre os alunos; 

• Desenvolver um protótipo; 

• Testar o protótipo em aula com as crianças e professores. 
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1.3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O Design Thinking, metodologia projetual apresentada por Tim Brown (2010) 

juntamente com o Kit de Ferramentas HCD - Human Centered Design, (em 

português, Design Centrado no Ser Humano), lançado pelo reconhecido escritório 

de design e inovação, IDEO, juntamente com a Bill & Melinda Gates, foram utilizadas 

e adaptadas para melhor atender as especificações deste projeto,servindo como 

ponto de partida para privilegiar o usuário final neste universo de desenvolvimento 

de um jogo lúdico mas também pedagógico.  

BROWN (2010, pag.18) afirma que, para o surgimento de boas ideias, o 

Design Thinking tem como fundamento colocar em equilíbrio harmonioso as 

restrições que possam surgir em um projeto.  

Para isto o designer avalia a sobreposição de três critérios importantes: 

Praticabilidade (o que é possível funcionalmente e num futuro próximo); Viabilidade 

(o que é viável financeiramente e provavelmente se tornará parte de um modelos de 

negócios sustentável); e desejabilidade (o que desejam, o que faz sentido para as 

pessoas). Esta ótica de processo também é descrita no kit de ferramentas HCD 

(figura 01) 

 

 
 

Figura 1: Design Thinking: Intersecção de três critérios importantes. 
Fonte: IDEO (2015). 
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Este projeto foi desenvolvido através das três etapas referenciadas pela 

metodologia do Design Thinking: 

• Imersão:(nomeada por BROWN como inspiração) abordando o 

levantamento de dados, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental úteis 

para realização e justificativa do projeto. Além do referencial teórico, através 

de observação nas visitas à escola, realização de entrevistas, aplicação de 

questionários e workshops de cocriação, de modo a coletar dados 

relacionados aos usuários e seu entorno, com o objetivo de encontrar a 

melhor solução projetada para atender aos desejos e necessidades. 

Pesquisas de produtos similares, materiais e processos de fabricação 

também são contempladas nesta etapa. Após a coleta e análise das 

informações obtidas torna-se possível descrever mais detalhadamente as 

características do produto a ser desenvolvido e assim começar uma nova 

etapa. 

• Ideação: nesta fase os insights coletados anteriormente são traduzidos em 

ideias. Ocorre uma seleção das melhores, contando sempre com a 

intervenção de modelos para testes e avaliações com as crianças e 

professores. Faz-se necessária análise e síntese de todos estes insights 

para que a última fase possa ocorrer. 

• Implementação: a melhor solução é desenvolvida e o protótipo será testado, 

analisando assim seu desempenho, ou seja, se  cumpre ou não  os objetivos 

estabelecidos no projeto. 

A ênfase proposta foi sempre na necessidade humana e para que este 

processo obtivesse resultados positivos, muitas vezes, ele não foi pensado de forma 

linear e sim analisando as conexões de diferentes aspectos aprendidos para só 

assim o todo ser alcançado.  

Neste sentido BROWN (2010, p.16) afirma que: 

 
A razão para a natureza interativa e não linear da jornada não é que os 
design thinkers sejam desorganizados ou indisciplinados, mas o fato de o 
design thinking ser fundamentalmente um processo exploratório; quando 
realizado de modo correto, invariavelmente levará a descobertas 
inesperadas ao longo do caminho e seria tolice não tentar ver para onde 
elas levariam. 
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Este projeto procurou aplicar da melhor maneira esta metodologia flexível e 

eficaz. 

Os capítulos dois, três e quatro apresentam as etapas previstas de modo 

detalhado. 

 

  

2 IMERSÃO 
 

 

 Segundo IDEO (2015, p.21) “Métodos qualitativos de pesquisa permitem à 

equipe de projeto desenvolver empatia pelas pessoas para as quais o projeto está 

sendo desenvolvido, além de permitir que a equipe questione suposições e inspirar 

novas soluções.” Esta busca pelo entendimento profundo do universo dos alunos, 

professores e da inserção de jogos educativos para língua portuguesa se deu com o 

auxílio de entrevistas  e observações feitas na escola selecionada. Somaram-se a 

isto, levantamentos e demais pesquisas necessárias para o projeto. Todos estes 

processos fazem parte da  etapa de imersão que tem como ponto forte a 

identificação de insights com grande potencial para que se encontre a melhor 

solução para o projeto. 

 

 

2.1 O JOGO EDUCATIVO 

 

 

A expansão dos jogos na área da educação se dá no início do século XX 

estimulada pelo crescimento da rede de ensino infantil e pela discussão sobre as 

relações entre o jogo e a educação. O brinquedo educativo surge para implementar 

a ideia de que é preciso promover um ensino mais lúdico e “criativo’, sobre isto 

KISHIMOTO (2003, p. 36) mostra-nos que: 

 
O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas ganha força 
com a expansão da Educação Infantil [...]. Entendido como recurso que 
ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa, o brinquedo educativo 
materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar formas ou cores, nos 
brinquedos de tabuleiro que exigem a compreensão do número e das 
operações matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que trabalham noções 
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de sequência, de tamanho e de forma, nos múltiplos brinquedos e 
brincadeiras cuja concepção exigiu um olhar para o desenvolvimento infantil 
e materialização da função psicopedagógica: móbiles destinados à 
percepção visual, sonora ou motora; carrinhos munidos de pinos que se 
encaixam para desenvolver a coordenação motora, parlendas1 para a 
expressão da linguagem, brincadeiras envolvendo músicas, danças, 
expressão motora, gráfica e simbólica.  

 

No momento de jogo a criança se apropria de novos conhecimentos, a 

utilização deles em sala de aula pode constituir um importante aliado dentro do 

desenvolvimentos da alfabetização. Assim sendo, ao aluno permite-se a 

possibilidade de reflexão sobre o sistema oral e escrito da língua sem que para isto 

necessitem passar por exercícios monótonos e sem sentido. Saberes acerca da 

lógica de funcionamento da escrita são mobilizados e, além do acesso ao novo, 

ocorre uma consolidação  das aprendizagens já realizadas.  

KISHIMOTO (2003, p. 37/38) também alerta para a questão de que que é 

preciso criar situações em que o aprendizado e a consolidação do que já foi 

trabalhado em aula, sejam possíveis através de uma brincadeira: 

 
A utilização do jogo potencializa a exploração e construção do 
conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 
parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações que 
não jogos. 

 

Neste sentido fica claro o importante papel do professor como alguém que 

precisará selecionar bem os recursos didáticos, planejando ações sistemáticas para 

que os objetivos sejam alcançados e os alunos possam aprender de fato. 

 

 

2.1.2 Comportamento: Regras em Jogos 

 

 

A idade da criança influência na maneira como ela irá lidar com a prática de 

regras em jogos. PIAGET (apud BARROS, 2002, P.177) chegou a conclusão de 

quatro estágios sucessivos fazem parte desta evolução: 

                                            
1 Parlenda: Versos de cinco ou seis sílabas recitados para entreter, acalmar ou divertir as 
crianças, ou para escolher quem deve iniciar determinado jogo ou aqueles que devem 
tomar parte em determinada brincadeira. (MICHAELIS, 1998) 
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1. Pré- estágio: crianças de 2 ou 3 anos. Não possuem nenhuma noção dos 

jogos como instituições em que todos devem seguir certas regras. Este 

estágio é “motor” e individual”. Em um jogo de bolinhas a criança as 

manipula conforme seus próprios desejos, chegando a estabelecer padrões 

ritualizados de lidar com elas. 

2. Estágio egocêntrico: crianças entre 4 e 8 anos. Percebe que as outras 

(maiores) jogam de acordo com regras mas ela não joga com as outras; 

apenas procura imitar o que vê os mais velhos fazerem, sem a preocupação 

de vencê-los. Ou seja, mesmo em companhia seu jogo é individual; cada 

criança joga pra si, podendo todas ganhar ao mesmo tempo. Não levando 

em consideração as regras. 

3. Estágio da cooperação nascente: após 7 ou 8 anos de idade, a criança 

começa a jogar com as outras, usando as mesmas regras, percebendo a 

necessidade de todas jogarem da mesma maneira. Através da imitação  e 

interação com outras, as crianças vão conseguindo unificar as regras do 

jogo. 

4. Estágio da codificação das regras: entre 11 e 14 anos. As crianças 

estabelecem um código de regras que podem ser alteradas, caso todos os 

participantes do jogo concordem com as alterações. 

Este modelo de evolução  indica que a criança com o passar dos anos vai se 

libertando da limitações impostas pelos mais velhos e desenvolvendo uma conduta 

de caráter baseada no respeito mútuo. Para PIAGET (apud BARROS 2002, p.179) 

“a principal finalidade da Educação é levar para a criança à aquisição da autonomia, 

Essa aquisição só é possível num ambiente de liberdade e respeito mútuo”. 

Com Por ter definida a idade de seu usuário (a partir de  8 anos), este 

projeto terá seu maior  enfoque no terceiro e quarto estágio, indicados por Piaget .  

  
 

2.2  IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE 

 

 

A estrutura da linguagem de uma criança modifica-se conforme ela vai 

aprendendo novas palavras e outras formas de reuni-las, assim, a medida que 

novos conceitos são obtidos pela criança, esta tem a natureza de seu pensamento 
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modificada. Portanto a linguagem é estritamente relacionada com o pensamento e 

conforme observações de SPIR e WHORF apud BARROS (2002, p.114) “(...) os 

estilos da linguagem e do pensamento de diferentes sociedades e grupos têm sido 

interpretados como capazes de demonstrar que a natureza do pensamento de um 

grupo corresponde à natureza de sua gramática e vocabulário.” Complementando 

este pensamento, BECKER (2003, p.31) nos diz sobre a importância da fala como 

“construtora de conhecimento - como forma ou estrutura e como conteúdo - e 

constitutiva do sujeito.” 

Sendo a fala esse instrumento de troca entre sujeitos, o emprego nas 

escolas de jogos que beneficiem a elaboração de narrativas merece uma maior 

atenção. Esse tipo de ferramenta de ensino tem uma função especial, atuando no 

desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças. Narrar alguma história exige o 

emprego correto de tempos verbais, de conectivos e do foco narrativo, todos esses 

elementos revelam como a criança está pensando. Ainda sobre esta importância 

VIGOTSKI (2010, p.11/12) conclui:  

 
(...) o momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que da origem às formas puramente humanas de inteligência 
prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas 
linhas completamente independentes de desenvolvimento, convergem.  
 

Dentro do ensino/aprendizagem esta interação de desenvolvimentos pode 

ocorrer com o emprego de gêneros textuais relacionados a narrativa (também 

chamado por NASPOLINI (2010, p.106) de agrupamento narrar. A partir da 

estrutura: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador os gêneros textuais do 

agrupamento narrar se organizam internamente. Além destes elementos, o professor 

não pode deixar de  esclarecer a importância de conceitos como tema, assunto e 

mensagem em uma história,  conceitos que auxiliam o aluno a compreender melhor 

a maneira como o autor estrutura suas ideias e portanto exemplificam uma maneira 

de como ele pode vir a estruturar as suas ideias para uma narrativa. 

Através de um planejamento escolar, a aprendizagem dos elementos de 

gênero do agrupamento narrar pode ser trazida de forma sistematizada, se pensada 

ao longo de alguns anos. NASPOLINI (2010, p.113) sugere uma proposta com esta 

segmentação (Quadro 1): 
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                                                                                                        (continua) 

 
 

Educação 
         Infantil 

 
Ler e contar histórias 
Trabalhar oralmente as três perguntas: 
* Quem aparece na história? (personagens) 
* Onde acontece a história? (lugar, espaço) 
* O que acontece? (ações) 
Objetivo: perceber esses elementos em histórias  
ouvidas; o professor faz as perguntas e os alunos  
respondem oralmente. 
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1º ano 

  

 
O mesmo trabalho desenvolvido na Educação                    
infantil: 
* Quem ? (personagens) 
* Onde ? (lugar, espaço) 
* O que ? (ações) 
Objetivo: empregar esses elementos oralmente:  
ao contar histórias, os alunos devem colocar os três  
tipos de informações espontaneamente. 
 

 

 

2º ano 

 
* Personagem principal (protagonista) 
* Características físicas 
* Caracterização física do espaço 
* Enredo (sequência de ações - começo, meio, fim) 
Objetivo: reconhecer esses elementos no texto lido  
e empregá-los na escrita. 
 

 

 

3º ano 

 
* Personagem principal e secundário 
* Características psicológicas 
* Tempo (marcas linguísticas) 
Objetivo: reconhecer esses elementos no texto lido  
e empregá-los na escrita. 
 

 

 

4º ano 

 

 

 
* Desenvolvimento do conflito 
*Climax 
* Desfecho 
* Distinção entre relato e narrativa 
* Parágrafo introduzindo diálogos 
Objetivo: reconhecer esses elementos no texto lido  
e empregá-los na escrita 
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5º ano 

 
* Conservação do foco narrativo 
* Discurso direto e indireto 
* Argumentação, explicação, justificativas, julgamento 
* Identificação de aspectos das histórias e dos contos  
em outros gêneros (fábula, apólogo, carta, notícia,  
relatos...) 
Objetivo: reconhecer esses elementos no texto lido e  
empregá-los na escrita.  
 

Quadro 1 - Agrupamento narrar nos diferentes anos escolares. 
Fonte: NASPOLINI (2010, p. 113). 
 

A proposta de desenvolvimento do jogo educativo neste trabalho, tem o 

intuito de alcançar crianças desde o 2º ano do ensino fundamental, ou seja com 

idade a partir dos 7 anos. Esta sistematização dos elementos possíveis de serem 

trabalhados em uma narrativa vista no quadro 1, ajuda na definição dos requisitos 

para que o jogo seja bem aceito e auxilie de fato o ensino-aprendizagem. 

 

 

2.3  PESQUISA DE JOGOS EXISTENTES 

 

 

Foi efetuada uma pesquisa na internet de jogos existentes com o mesmo 

perfil pretendido neste projeto: desenvolvimento da linguagem oral, narrativa de 

histórias e da criatividade. Os seguintes quadros 2 ao 8 descrevem este 

levantamento: 
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Produto: Storyteller Cards (fig.2) 

 

 
Figura 2: Storyteller Cards 
Fonte: Buttonshy (2015) 
 

 
Material: Cartas em papel, embalagem em cartão. 

 
 
Descrição: Baralho de 54 cartas em língua inglesa contendo ilustrações com 

elementos que propiciam a narrativa de uma história: personagem, item, ação e 

local. O jogo não está a venda, mas angaria fundos para sua produção em um site 

de financiamento colaborativo. 

 
Quadro 2 – Storyteller Cards 
Fonte: A Autora (2015) 
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Produto: Once Upon a Time (fig. 3)) 

 

 
Figura 3: Once Upon a Time 
Fonte: Obfucated Objective (2015) 
 

 
Material: Cartas em papel, embalagem em cartão. 

 
 
Descrição: Baralho com cartas ilustradas e algumas palavras em língua inglesa 

indicando as ações que propiciam a narrativa de uma nova história. O jogo já está 

em sua terceira edição de impressão e possui variações em seus temas que 

também podem ser utilizados como extensões da narrativa. 

 
Quadro 3 – Once Upon a Time 
Fonte: A Autora (2015) 
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Produto: Story Book (fig.4) 

 
 

 
              Figura 4: Story Book 
              Fonte: Boardgamegeek (2015) 
 
 
Material: Cartas em papel, embalagem metálica em formato de maleta. 

 
 
Descrição: Baralho de 54 cartas contendo ilustrações simples e palavras 

correspondentes, em língua inglesa. Os jogadores se alternam para formar uma 

nova narrativa em que estas palavras devem aparecer. O jogo prevê em sua regra 

um maior uso da memória porque todos os jogadores tem que repetir a história com 

as palavras das cartas. O jogador que não se lembrar da ordem das cartas está fora 

do jogo, vence o último jogador que permanecer. 

 
Quadro 4 – Story Book 
Fonte: A Autora (2015) 
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Produto: Story World (fig. 5) 

 
 

 
Figura 5: Story World 
Fonte: There’s a book (2015) 
 
 
Material: Cartas em papel, caixa em cartão, contendo as regras do jogo. 

 
 
Descrição: Baralho contendo ilustrações mais complexas com temas relacionados a 

um universo fantástico. A ilustrações e algumas frases em língua inglesa contidas 

em cada carta são o incentivo para a criação narrativa. 

 
Quadro 5 – Story World 
Fonte: A Autora (2015) 
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Produto: Rory’s Story Cubes (fig. 6) 

 
 

 
                      Figura 6: Rory’s Story Cubes 
                      Fonte: Rory’s Story Cubes (2015) 
 
 
Material: Dados em polímero, embalagem em cartão. 

 
 
Descrição: Possui 9 dados com diferentes ilustrações para incentivo da criação 

narrativa. Possui  modelos com temáticas específicas que podem ser  combinados 

para aumentar o nível de complexidade da história. Produto importado mas não 

possui  palavras escritas na língua estrangeira dos dados, somente em sua 

embalagem. 

 
Quadro 6 – Rory’s Story Cubes 
Fonte: A Autora (2015) 
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Produto: DiXit (fig. 7) 

 
 

 
      Figura 7: DiXit 
      Fonte: Jogos Galápagos (2015) 
 
 
Material: Tabuleiro/trilha de pontos dentro da caixa em polímero, cartas e 

embalagem feitos em papel cartão, peões no formato de coelhos, em madeira. 

 
 
Descrição: As cartas apresentam ilustrações diversificadas com inúmeros detalhes 

ou as vezes apostando no surreal, para incentivar a criação de uma narrativa feita 

pelos jogadores. Após as cartas serem distribuídas, o primeiro jogador narra algo de 

sua carta e os outros jogadores apostam para tentar descobrir qual carta seria. O 

desafio esta no narrador conseguir achar um meio termo, para só assim conseguir 

andar na trilha, narrando nem de maneira óbvia, tampouco de maneira misteriosa ou 

falsa pois isso o desclassificaria. Jogo importado mas que já está sendo vendido no 

Brasil através da editora Galápagos. 
Quadro 7 – DiXit 
Fonte: A Autora (2015) 
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Produto: Finding Nemo Storytelling Game (fig. 8) 

 
 

 
Figura 8:Finding Nemo Storytelling Game 
Fonte: Boardgamegeek (2015) 
 
 
Material: Embalagem em metal, cartas em papel e ampulheta em polímero. 

 
 
Descrição: Dois a cinco jogadores se alternam tendo um tempo para criar uma nova 

história do Nemo tendo as cartas como base das novas ações. Algumas cartas 

apresentam palavras de ação e nomes dos personagens, em língua inglesa  
Quadro 8 – Finding Nemo Storytelling Game 
Fonte: A Autora (2015) 
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Produto: Story Speller (fig. 9) 

 
 
 

 
        Figura 9:Story Speller 
        Fonte: Discovery Toys (2015) 
 
 
Material: Cartas, storyboards e embalagem feitas em papel. 

 
 
Descrição: Para dois a quatro jogadores, 78 cartas divididas em 6 categorias fazem 

parte deste jogo de criação narrativa. Cada jogador deverá encher seu storyboard (o 

jogo vem com 4), escolher seu herói ou heroína e compartilhar sua história. Língua 

inglesa. 
Quadro 9 – Story Speller 
Fonte: A Autora (2015) 

 

Este levantamento deixa claro o défice no Brasil de jogos que estimulem o 

desenvolvimento da linguagem oral, de narrativas e da criatividade. Apenas o jogo 

Dixit (quadro 7) foi encontrado sendo editado para venda no Brasil, todos os demais 

jogos são estrangeiros com manual de regras e algumas cartas em outra língua. É 

visível que a maioria dos jogos existentes se utiliza de cartas como formato principal, 
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fato que alerta a autora a evitar esta repetição em um novo produto para buscar uma 

inovação neste quesito. 
 

 

2.4 VISITAS A ESCOLA 

 

 

A Escola Municipal Professor Ricardo Krieger foi escolhida pela facilidade de 

acesso, considerando conhecimento prévio de pessoas que trabalham com o ensino 

fundamental, para que outras pesquisas desta etapa de imersão pudessem ser 

feitas. Nesta escola também se dará a etapa de implementação com a validação e 

feedback da solução encontrada. Renata Rojas, irmã da autora, é professora de 5º 

anos desta escola e sabendo do andamento da presente pesquisa, colaborou para 

que houvesse um primeiro contato com a diretora Nilza dos Anjos. Foi feito um 

documento de apresentação do objetivo deste trabalho e metodologia. Após a 

proposta de pesquisa ser apresentada em reunião com a diretora, Nilza dos Anjos 

autorizou que; entrevistas, dinâmicas em grupo, fotos e outros levantamentos 

pudessem ser feitas na escola (Apêndice A- Termo de autorização livre e 

esclarecido).  

Esta escola, assim como as outras de ensino fundamental de Curitiba, tem 

no documento das Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba 

(disponível no portal Cidade do conhecimento1) e no seu PPP (Plano Político 

Pedagógico), seu norte para sua prática pedagógica. Tendo estes documentos como 

base verificou-se que dentro do ensino da Língua Portuguesa, a escola contempla 

três eixos de aprendizagem:  

• Oralidade: “A maior parte da comunicação de nossa sociedade se dá pela 

oralidade, mesmo sendo uma sociedade letrada. É por meio da linguagem 

oral que o ser humano se desenvolve como participante de uma determinada 

cultura.” (CURITIBA, 2006 p. 214).  A escola reconhece que  não cabe a ela 

questionar se o falar do estudante está correto ou não, já que cada estudante 

traz consigo uma bagagem oral própria, seu objetivo deve ser ensinar-lhe a 

modalidade oral padrão e ajudá-lo a perceber quando e como adequar sua 

fala à situação e ao interlocutor. Mais detalhes no quadro 10. 
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• Leitura: formar leitores aptos  a refletir e realizar críticas, que consigam articular as 
informações dos textos atribuindo sentido a elas e as unindo com as informações 
que já possuem.  

 

Para aprimorar e ampliar as práticas de leitura na escola é preciso entender, 
em primeiro lugar, que o “contato” do cidadão com materiais escritos não é 
suficiente para que ele aprenda a ler ou adquira o hábito da leitura. São 
necessárias práticas efetivas de leitura, as quais se dão a partir de 
interações sociais e caminham para processos intrapessoais autônomos.” 
(CURITIBA, 2006, p.209). 
 

Maiores detalhes dos tópicos trabalhados neste eixo podem ser verificados a 

seguir, no quadro 11. 
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• Escrita e Análise Linguística:  A escrita deve  se praticada de forma que se 

fundamente em situações de uso significativos, sendo importante que haja a 

percepção pelos alunos que a situação e o interlocutor são elementos 

determinantes  da produção de seus textos. A Análise linguística de textos 

caminha com este mesmo intuito de um uso significativo, fazendo com que o 

aprendizado dos elementos linguísticos sejam apropriados pelo estudante 

em situações reais de interação sem que ele tenha que decorar regras 

isoladas.  

 
Conceber a linguagem como sistema de interação entre os seres humanos 
e reconhecer que sua apreensão se dá por meio de práticas 
sociocomunicativas traz algumas implicações importantes a serem 
observadas pela escola.(CURITIBA, 2006, p.216)   

 

No quadro 12, este último eixo é apresentado de forma mais detalhada. 
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2.4.1 Levantamento de jogos educativos existentes na escola. 

 

 

Na primeira visita à escola foi possível registrar os jogos educativos, 

materiais usados como apoio ao ensino.  
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Jogo: Quebra-Cabeça 6 temas (fig. 10). 

 
 

 

 
Figura 10: Quebra cabeça  6 temas. 
Fonte: A Autora (2015) 
 
 
Material: embalagem em mdf, imagens impressas em papel adesivo e coladas nas 

placas de mdf. 

 
 
Descrição: a caixa contem 6 placas de mdf que são os quebra cabeças. Cada um 

com um tema diferente. O diferencial é que cada quebra-cabeça é montado de 

forma sequencial de acordo com a divisão do tema proposto. Como no exemplo (fig. 

10) o tema aborda o desenvolvimento de uma flor, o primeiro quebra cabeça 

constitui (depois de montado) a semente e assim os próximos quebra-cabeças 

seguem este desenvolvimento e serão montados em cima do precessor: o botão, a 

flor quase se abrindo e por fim ela já aberta.  
Quadro 13: Quebra cabeça  6 temas. 
Fonte: A Autora (2015) 
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Jogo: 10 Jogos  (fig. 11). 

 
 

 
Figura 11: 10 jogos. 
Fonte: A Autora (2015) 
 
 
Material: embalagem de papel contendo 10 jogos diferentes feitos em papel 

 
 
Descrição: os jogos contidos na caixa são: mais uma, troca letras, bingo dos sons 

iniciais, caça-rimas, dado sonoro, trinca mágica, batalha de palavras, quem escreve 

sou eu, bingo da letra inicial, palavra dentro de palavra. São clássicos desenvolvidos 

principalmente trabalhando com cartelas e cartas de papel. 
Quadro 14:10 jogos. 
Fonte: A Autora (2015) 
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Jogo: Dominó do A ao Z (fig. 12) 

 
 

 
 

 
                                  Figura 12: Dominó do A ao Z. 
                                  Fonte: A Autora (2015) 
 
 
Material: embalagem e peças em madeira. As peças apresentam imagens coladas, 

impressas em papel. 

 
 
Descrição: dominó para aprendizagem do alfabeto contendo a letra de um lado 

junto com uma palavra que comece com a letra, do outro lado uma imagem 

diferente. 
Quadro 15: Dominó do A ao Z. 
Fonte: A Autora (2015) 
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Jogo: conteúdo de português do software Aprimora (fig. 12) 

 
 

 
Figura 13: Software Aprimora. 
Fonte: A Autora (2015) 
 
 
Material: software desenvolvido pela Positivo Informática para rodar nos netbooks 

usados (um por aluno) em sala de aula. 

 
Descrição: o Software Aprimora apresenta vários jogos interativos que trabalham a 

língua portuguesa através da escolha de palavras e ou sentenças certas que devem 

ser digitadas de acordo com cada temática apresentada. 
Quadro 16: Software Aprimora. 
Fonte: A Autora (2015) 
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Jogo: Coleção Pensamento e Expressão (fig. 14) 

 
 

 
Figura 14: Coleção Pensamento e Expressão. 
Fonte: A Autora (2015) 
 
 
Material: cartazes de papel plastificado, estruturados com uma borda metálica que 

possibilita que sejam pendurados. 

 
Descrição: Coleção de cartazes que apresentam imagens sequenciais de vários 

temas para ajudar na criação de narrativas. 
Quadro 17 – Coleção Pensamento e Expressão. 
Fonte: A Autora (2015) 
 

 

2.4.2 Entrevista com Professores. 

 

 

Dia 27 de fevereiro de 2015  foi feito o primeiro encontro com as professoras 

responsáveis pelos quintos anos do período da manhã da Escola Municipal 

Professor Ricardo Krieger. A professora Lorena Merhy, formada em Pedagogia, 38 
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anos trabalhando na educação fundamental; professora Alice Volpe, formada em 

Pedagogia e pós graduada em Gestão Escolar, 13 anos trabalhando na educação 

fundamental e a professora Renata Rojas, formada em Musicoterapia, Pedagogia e 

Design de móveis, 10 anos trabalhando na educação fundamental aceitaram 

contribuir para esta pesquisa e contaram um pouco de suas experiências com 

relação a utilização de jogos em sala de aula. Um questionário escrito (Apêndice B) 

que já tinha sido entregue anteriormente para elas, foi recolhido, lido e usado como 

ponto de partida para nossa conversa/entrevista em grupo (fig.15).  

 

Figura 15: Primeira entrevista em grupo com professoras. 
Fonte: A Autora (2015) 

 

Ao longo da conversa alguns tópicos que eram pontuados foram escritos em 

um cartaz para melhor visualização da problemática abordada (fig. 15). 
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Figura 16: Cartaz 01. 
Fonte: A Autora (2015) 

 
 

 Com o objetivo de gerar uma discussão mais aprofundada e livre também 

foram feitas algumas dinâmicas utilizando o jogo de dados narrativos do Rory Story 

Cubes (fig. 6 visualizada no item 4.3 deste trabalho) e cartas com imagens criativas 

que acabaram por gerar outro cartaz deste encontro (fig.17).  
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Figura 17: Cartaz 02. 
Fonte: A Autora (2015) 

 

Esta entrevista foi totalmente gravada e gerou importantes percepções:  

1. Dificuldades na utilização de jogos educativos em; 

• conseguir trabalhar de maneira eficaz com uma turma de trinta alunos. 

• Falta de corregente em sala (professora de apoio); 

• Obrigatoriedade de ter que seguir um currículo extenso, o que acaba tirando 

a possibilidade de trabalhar mais a fundo alguns tópicos e assim poder usar 

jogos como material de apoio ao ensino; 

• Falta de jogos com temática e objetivos adequados para cada ano escolar. 

2. Dificuldades para se trabalhar a língua portuguesa e a produção de textos: 

• Falta de tempo para correção e reescrita; 

• Fazer com que os alunos desenvolvam suas ideias, abram suas mentes 

para o novo; 

• Diferenciação de linguagem formal da informal; 

• O sistema de não repetir a série do aluno acaba dificultando muito seu 

desenvolvimento em anos mais avançados; 

• Despertar o interesse dos alunos. 
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3. Sugestões e características para que um jogo atinja o objetivo, com os 

alunos, no desenvolvimento da língua portuguesa. 

• Ser um desafio; 

• Construção coletiva, ajudaria na questão do tempo e da criatividade; 

• Abordar conteúdos didáticos; 

• Que abra a mente das crianças; 

• Que instigue; 

• Utilização de figuras claras e objetivas; 

• Disparadores para lembrar a construção de uma narrativa (quem, por que, 

onde, como, o que); 

• Resultados imediatos no jogar, que sejam vistos como incentivo para 

continuar; 

• Contemple diferentes fases do aprendizado; 

• Manual sugerindo encaminhamentos para sala de aula; 

• Existência de regras; 

• Algum tipo de disparador que mude a zona de conforto do aluno seja em 

vocabulário ou construção do pensamento); 

• Trabalhar o social; 

• Que seja algo empático com  as crianças (“a cara delas”). 

Foi importantíssimo para este projeto esta aproximação empática das 

necessidades dos professores e do que pensam ser possível ou não quando se 

aborda o tema de jogos educativos e da educação. 

 

 

2.4.3 Encontro com Alunos  

 

 

Para conseguir entender melhor o que os alunos gostariam que ocorresse 

em uma aula de língua portuguesa, (mais precisamente na utilização de jogos 

educativos para a produção de textos) a turma do 5º ano B da Escola Municipal 

Professor Ricardo Krieger foi selecionada para participar deste processo imersivo. O 

total é de 34 alunos na sala, com idades que variam de 10 a 12 anos, de ambos os 

sexos. 
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2.4.4 Primeiro encontro 

 

 

 O primeiro encontro aconteceu no dia 10 de março de 2015 e foi 

apresentado a eles o objetivo de se pensar em um jogo que auxiliasse o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita (fig.18). 

 

Figura 18: Esclarecimento dos objetivos. 
Fonte: A Autora (2015) 
 

Para introduzir esta problemática a turma foi dividida em grupos (fig. 19)  e 

cada grupo recebeu uma folha sulfite contendo um check list com algumas 

perguntas que podem ajudar uma narrativa (o que aconteceu, quando aconteceu, 

onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e qual 

a consequência desse acontecimento) (Apêndice C). 
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Figura 19: Divisão da turma em grupos. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
 

Além do check list, dois grupos receberam dados do Rory Story Cubes, 

outras dois receberam cartas com fotos diversificadas e outros dois grupos cartas 

com ilustrações diversas, algumas complexas outras simples (fig. 20 e 21). Foi dado 

um tempo para que cada grupo utilizasse seu material para criar uma narrativa, 

escrevesse em sua folha de check list e depois apresentasse para a turma. Após 

apresentação algumas perguntas foram feitas para os alunos gerando uma conversa 

muito satisfatória. Desta grande entrevista em grupo (também gravada) pôde-se 

levantar as seguintes informações: 

• Os alunos gostam de trabalhar em grupo para criar textos porque auxilia na 

diversificação de ideias; 

• A bagunça é um ponto negativo em trabalhar em grupo; 

• Imagens complexas não fazem diferença na hora de transforma-las em 

narrativas; 

• A lembrança dos disparadores de narrativa (feita através do check list) foi 

boa mas não imprescindível; 

• Regras para trabalhar em grupo são importantes; 

• A continuidade da narrativa: uma narrativa linear, é um desafio; 
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• Fazer com que o registro das ideias seja divertido pode ajudar que ele 

aparente ser mais fácil; 

• O tempo usado para a interação com o jogo tem que ser bem ajustado para 

que as outras atividades (escrita, apresentação e uma posterior discussão e 

correção) possam ser feitas em seguida com a mesma qualidade; 

• O uso de um material de apoio para criar uma história agradou a todos os 

alunos que se disseram mais interessados em concluir a tarefa. 

 

Figura 20: Check list e dados utilizados por grupo. 
Fonte: A Autora (2015) 

 



50 

 

 
Figura 21: Cartas utilizadas por grupo. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

 

2.4.5 Segundo encontro 

 

 

No dia  30 de março uma segunda entrevista foi feita com os alunos, agora 

separados em grupos de cinco em uma sala separada do resto da turma. Esta 

conversa foi necessária para uma pesquisa mais pessoal, perguntas que também 

relacionavam a seu universo de brincadeiras, porém independente da escola. Um 

questionário foi usado como guia desta conversa (Apêndice D) e após análise das 

gravações foi possível extrair alguns tópicos listados a seguir: 

• Jogos que mexem com o corpo como vôlei, futebol, caçador, brincadeiras 

com bola, bicicleta, skate são comumente queridos pelos alunos mas os 

jogos de tabuleiros, de perguntas, também ocupam este lugar; 

• Em muitos grupos os jogos eletrônicos de celular, ou que continham algum 

componente eletrônico (como no caso do brinquedo Genius que acende 

luzes coloridas juntamente com sons diferentes) foram citados como algo 

que despertava muito o interesse; 
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• O fato de um jogo ter um objetivo criativo, que não fosse monótono, que 

instigasse algo novo foi citado muitas vezes como um ponto que faz a 

diferença. Um jogo unanimidade citado foi o Mini Craft, jogo de celular em 

que é possível construir uma cidade e interagir com ela e com seus 

habitantes que podem ser vilões ou não, criando assim desafios constantes; 

• O inesperado dentro de um jogo é sempre algo que cativa a atenção dos 

alunos, ter um elemento surpresa que propicie essa mudança do jogo foi 

uma sugestão recorrente; 

• As regras são importantes e precisam ser objetivas; 

• Som, luz e cor são atrativos; 

• Conceito de conquistar fases é atrativo; 

• Poder mostrar suas conquistas é algo interessante; 

• Contar e criar histórias foi algo que todos os alunos disseram de alguma 

maneira gostar de fazer. 

 

 

2.4.6 Terceiro encontro – cocriação para mockups 

  

 

Dia 14 de maio o encontro com os alunos foi para confecção de mockups de 

possíveis jogos que, na visão deles, facilitaria a construção de uma narrativa.. 

Algumas soluções dadas pelas equipes acabaram se perdendo nos detalhes de 

como fazer o jogo  funcionar  e também ser utilizado em sala de aula, como material 

de apoio às aulas de língua portuguesa, mas por serem crianças, estes desvios de 

foco eram um fator esperado. Contudo, todas as construções e depois explicações 

delas de como seria o jogar, auxiliaram na elaboração de outros insights, 

propiciando o surgimento de ideias novas (e mais próximas às crianças) de como se 

poderia interagir melhor com um certo conceito e alternativas para a criação do  

jogo. 

O material usado para construção foi sucata, papelão, cola, adesivo e canetas 

coloridas (fig. 22 ).  
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Figura 22: Construção dos mockups. 
Fonte: A Autora (2015). 
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De forma simples e o mais rápido possível, cada equipe apresentou uma 

solução de jogo e depois de cada apresentação a autora também apresentou um 

primeiro mockup, explicando ao final como funcionaria. 

Os quadros seguintes (5 ao 11) mostrarão de forma mais detalhada o que foi 

produzido neste terceiro encontro.  

A equipe 1 (quadro 18) relatou que gostou de construir o jogo e do resultado 

final mas ao explicá-lo afirmou que não conseguia ver como ele poderia ser aplicado 

a uma aula de português, muito menos auxiliando produção de textos. Quando a 

autora sugeriu a possibilidade de um aproveitamento do jogo para a produção de 

uma narrativa que seria com a temática de estratégia de guerra, partindo dos 

movimentos que os jogadores teriam decidido fazer naquele jogo, eles expressaram 

que poderia ser uma ideia interessante mas ao mesmo tempo indagaram esta 

possibilidade como sendo algo difícil de se concretizar por estar fora dos padrões 

dos temas normalmente utilizados em sala de aula. 

 

 
Quadro 18: Mockup: equipe 1. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

A equipe 2 (quadro 19) construiu uma narrativa bem interessante do que seu 

personagem (o coelho) deveria passar para conseguir seu objetivo de chegar até 

sua toca, mas não pensou em como o “jogar” aconteceria. As crianças comentaram 

que não conseguiram chegar em  uma solução física, mas que imaginavam este 
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jogo sendo feito para celular. Assim, o coelho seria um personagem controlado 

através do deslizar do dedo que passaria por essas diferentes fases até seu destino 

final. 
 

 
Quadro 19: Mockup: equipe 2. 
Fonte: A Autora (2015). 

 

Apesar de ter participado da elaboração do mockup da equipe 2, uma 

integrante resolveu fazer (independente de sua equipe)  um outro tipo de jogo 

(quadro 20) . Ela comentou que o fez para que fosse um jogo mais relacionado ao 

propósito de ajudar a criar uma história através do uso de cartas com diferentes tipos 

de imagens que deveriam ser combinadas. 

 

 
Quadro 20: Mockup: equipe 2 - A. 
Fonte: A Autora (2015). 

 

A equipe 3 (quadro 21) foi bastante detalhista na execução do mockup de 
seu jogo, se preocupou em adicionar cor as casas e detalhar as regras em um 
manual. O resultado final foi bastante comemorado. 
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Quadro 21: Mockup: equipe 3. 
Fonte: A Autora (2015). 

 

A equipe 4 (quadro 22) gostou de fazer o mockup mas não muito do 

resultado final porque não conseguiu desenvolver melhor como o jogo aconteceria. 

A equipe também comentou que imaginou que esse tema de trânsito seria melhor 

aproveitado para crianças mais novas. Na opinião dos alunos desta equipe não teria 

como aproveitar este jogo em uma aula de português de criação de narrativas. 

 

 
Quadro 22: Mockup: equipe 4. 
Fonte: A Autora (2015). 
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Inspirados no jogo para celular Minicraft, a equipe 5 (quadro 23)  adorou 

poder elaborar sua própria  versão deste jogo. Segundo os integrantes, a narrativa 

poderia ser o registro das ações tomadas por cada personagem nas diversas fases 

de ação contra zumbis e fantasmas (nos andares do prédio). Os personagens se 

locomoveriam com o auxilio dos números indicados no dado e suas ações também 

estariam sujeitas a interferências de cartas. 
 

 
Quadro 23: Mockup: equipe 5. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

A equipe 6 (quadro 24) teve uma certa dificuldade em aceitar que as peças e 

o jogo em si não precisava ser feito de modo perfeito, ultrapassada esta barreira eles 

conseguiram esboçar sua ideia de um jogo de tabuleiro que usasse dados para os 

personagens se movimentarem com um objetivo de chegar ao final da trilha. 

Gostaram do resultado final mas não conseguiram elaborar outras possibilidades de 

interações que poderiam transformar o jogo em algo que auxilie as aulas de 

produção de texto na língua portuguesa. 
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Quadro 24: Mockup: equipe 6. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

 Ao final de todas as apresentações, a autora deste trabalho mostrou seu 

primeiro mockup  às equipes (quadro 25), levando em consideração uma primeira 

análise dos dados recolhidos nas pesquisas anteriores a este terceiro encontro. A 

turma teve uma reação positiva com o jogo e esta interação acabou ajudando a 

pontuar alguns aspectos que podem ser repensados como a facilidade de troca de 

imagens e de formato. 
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Quadro 25: Mockup: autora. 
Fonte: A Autora (2015). 

 

Este processo de propor que alguns mockups fossem feitos pelos alunos foi 

muito enriquecedor, esclarecendo e reafirmando algumas particularidades 

relacionadas a temática do jogo, importantes para que haja identificação e 

envolvimento deles. A próxima etapa deste projeto organizou em mapas mentais os  

insights provenientes deste e dos outros encontros e pesquisas, com o objetivo de 

uma geração de alternativas para  o desenvolvimento de mockups, desta vez 

produzidos pela autora.  

 

 

2.5 ERGONOMIA DE BRINQUEDOS 

 

 

De acordo com GOMES (2010, p.17) a premissa da ergonomia é que o 

objeto seja adequado ou adaptado da melhor forma possível para os seres vivos, 

principalmente nos quesitos de segurança, conforto e eficácia de uso ou de 

operacionalidade. LUEDER et al. (2008, p. 400) acrescenta que é preciso alguns 

cuidados adicionais quando o design é feito para crianças. Estas são algumas das 

ideias básicas apresentadas pelos autores: 
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Crianças não são pequenos adultos: A infância é um processo dinâmico. A 
criança passa por diversos estágios com suas próprias características e 
riscos. Não só suas proporções físicas diferem dos adultos, mas também 
seus padrões de mudança de crescimento se alteram à medida que 
amadurecem.  
Crianças são diferentes cognitivamente: Crianças se arriscam, testam suas 
habilidades, seus supervisores e seus ambientes. O cérebro infantil tem 
maior capacidade e habilidade de reorganizar as conexões feitas pelos 
neurônios para absorver novas experiências e aprendizados. Isto significa 
que Designers podem afetar o desenvolvimento de uma criança através de 
experiências que seus produtos proporcionam. Além disso, crianças 
provavelmente irão utilizá-los de modos que podem não fazer nenhum 
sentido para os adultos que os criaram.  
Crianças são emocionalmente diferentes: As motivações, interesses e 
medos das crianças são diferentes dos adultos. Crianças pequenas 
precisam de tipos diferentes de desafios. Jogos e ambientes de 
aprendizagem podem ajudar crianças a desenvolver a coragem e 
persistência necessárias para a vida adulta. Quem projeta para crianças 
pode proporcionar oportunidades e novas experiências. 
Crianças possuem perspectivas diferentes: Crianças veem coisas sob uma 
“luz diferente”, física e metaforicamente. Elas aprendem através de seus 
sentidos. Elas querem ver, tocar, sentir gostos. Além de explorar, observam 
os adultos e os imitam. (LUEDER et al, 2008, p. 401-403) 

 

Segundo LUEDER et al. (2008, p. 478), “as crianças não são capazes de 

fazer distinção entre brincar, aprender e trabalhar.” Os autores  afirmam que o ato de 

brincar também pode ser o suporte para outras atividades diversas como por 

exemplo o incentivo a criatividade, solução de problemas e o desenvolvimento da 

linguagem e regras sociais. 

Alguns tópicos de interesse  para o desenvolvimento de brinquedos para 

crianças com idade de 6 a 8 anos são apresentados por LUEDER et al (2008, p. 

490): 

• Detalhes  realísticos e peças de montar; 

• Percepção motora grossa e fina e habilidades balanceadas; 

• Criatividade e construção; 

• Incentivo a amizade ou interações sociais; 

• Jogos de sorte mas também de estratégia; 

• Materiais esportivos: roller, skates, bicicletas, bolas; 

• Adesivos, botões, e outros materiais de kits de joias; 

• Sistemas de construção; 

• Equipes esportivas; 

• Kits de mágica; 

• Vídeos e jogos de computador. 
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Os autores afirmam que para esta idade os objetivos das crianças estão 

voltados ao produto final, resultados e conquistas. 

Para brinquedos de crianças de 9 a 12 anos, em que seus objetivos já são 

mais complexos com relação ao produto final, resultados, conquistas e interações 

sociais, LUEDER et al. (2008, p. 491) apresentam as seguintes considerações: 

• Esportes e recreação; 

• Criatividade e construção; 

• Pensamento, resolução de problemas e estratégia; 

• Interação social; 

• Colecionáveis; 

• Dispositivos eletrônicos; 

• Materiais esportivos; 

• Kits: modelos de joias; 

• Jogos de estratégia; 

• Equipes esportivas; 

• Cartas, selos, brinquedos, bonecas; 

• Videogame, jogos de computados, jogos baseados na web. 

LUEDER et al. (2008, p. 403) lembram que o designer deve ter em mente 

que as crianças dependem do adulto para que um ambiente seguro seja 

proporcionado a ela, por isto, é preciso entender e antecipar como as crianças 

poderão usar o objeto e qual perigo  pode estar presente com o seu uso. 

No Brasil a norma NBR 11786 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) apresenta as condições de segurança de brinquedos fabricados e 

comercializados nacionalmente. O Inmetro é o instituto que, através de ensaios em 

laboratórios creditados, faz a avaliação da conformidade de brinquedos 

comercializados no Brasil. De acordo com o site do INMETRO, o selo que certifica (e 

se faz obrigatório) os brinquedos comercializados no brasil, desde 2005 esta 

baseado na Norma Mercosul NM nº 300/2002 que substitui a norma anterior, ABNT 

NBR 11786. 

O selo do Inmetro somente é concedido aos brinquedos aprovados em todos 

os ensaios aos quais foram submetidos.  

 
Os principais ensaios realizados são os de impacto/queda (verifica o 
possível surgimento de partes pequenas e/ou cortantes, pontas agudas ou 
algum mecanismo interno acessível a criança); mordida (visa descobrir se o 
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brinquedo pode gerar partes pequenas, pontas perigosas ou partes 
cortantes quando arrancadas pela boca); tração (verifica a possibilidade do 
surgimento de ponta perigosa e do risco da criança cair sobre esta ponta); 
químico (analisa a presença de, dentre outros elementos, metais pesados 
nocivos à saúde); inflamabilidade (testa se o produto entra em combustão 
rapidamente e se o fogo se espalha pelo corpo da criança, caso passe com 
o brinquedo perto do fogo), e ruído (verifica se o nível de ruído do brinquedo 
está dentro dos limites estabelecidos na legislação). (INMETRO, 2015) 
 

A Norma Mercosul NM n° 300/2002é composta de seis partes: 

1 – Propriedades Gerais, Mecânicas e Físicas; 

2 – Inflamabilidade; 

3 – Migração de Certos Elementos; 

4 – Jogos e Experimentos Químicos e Atividades Relacionadas; 

5 – Jogos Distintos e Jogos de Experimentos; 

6 – Segurança de Brinquedos Elétricos. 

 Para considerar a possibilidade do jogo desenvolvido nesta pesquisa ser 

colocado à venda, a Norma Mercosul supracitada deve ser respeitada a fim de que 

os usuários do jogo, assim como terceiros, estejam protegidos em seu uso normal 

ou precavidos caso haja algum risco detectado em teste. Um material que dificulte a 

quebra em partes pequenas, bem como, um formato de jogo ou peças que sejam 

eficazes e mecanicamente resistentes, atóxicos, que não entrem em combustão 

rapidamente, sem partes cortantes ou pontas perigosas, são critérios práticos 

levantados pela norma, que somam as outras pesquisas feitas durante o processo 

de imersão, e serão uteis para o desenvolvimento de alternativas melhores para um 

novo jogo. 

 O próximo capítulo, Ideação, descreve melhor como se organizou o 

desenvolvimento destas novas ideias. 
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3  IDEAÇÃO 
 
 
 Esta etapa se estabelece através da síntese do que foi visto e pecebido 

durante as observações e pesquisas sendo assim, possível identificar de que forma 

a inovação poderá ser aplicada ao objetivo do projeto. Após este processo de 

reunião e síntese do que foi aprendido, o brainstorm será outra ferramenta utilizada 

para gerar novas alternativas, assim como a construção de mockups de algumas 

dessas ideias com o intuito de verificar seus aspectos de forma mais tangível. O 

feedback destas ideias será feito com os alunos para que finalmente seja possível 

selecionar o mais atraente em todos os requisitos levantados. 

 

 

3.1 Pensamento Visual 

 

 

 A metodologia Design Thinking incentiva que o designer se utilize de um 

pensamento visual para conseguir explorar e descrever melhor suas ideias.  

BROWN (2010, p.75) afirma que “o pensamento visual assume várias formas. Não 

deveríamos supor que ele seja restrito à ilustração objetiva”. Assim, a utilização de 

mapas mentais, matrizes 2x2 esboços e qualquer outra estrutura visual é bem vinda 

para o desenvolvimento de novas ideias. A  figura 23, apresenta o registro em Post-

its das primeiras anotações conseguidas com a imersão com professores e alunos.  
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    Figura 23: Anotações da imersão. 
    Fonte: A Autora (2015). 

 

Com o intuito de trazer mais luz para o desafio deste projeto, foi feito o 

seguinte mapa mental (fig.24). Ele apresenta os principais insights extraídos das 

anotações da imersão(fig.23). 
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3.2 Brainstorming 
 
 
 Esta e uma técnica para a geração de novas ideias sem que  se perca tempo 

em julgamentos (se seriam soluções boas ou ruins, cabíveis ou fora da realidade) O 

objetivo é que as ideias fluam rapidamente e sejam registradas sem qualquer tipo de 

filtro. Segundo IDEO, (2015, p. 73) “a prática de gerar soluções sem aplicação 

prática frequentemente fornece o impulso para ideias relevantes e razoáveis”. A 

figura 25 Demonstra o brainstorm feito para este projeto com base nos 

apontamentos levantados no mapa mental demonstrado na figura 24. 
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Figura 25: Brainstorm 1 
Fonte: A Autora (2015). 
 

A sigla CP antes das perguntas nos post- its cor rosa significa a abreviação de 

“Como podemos”. Sabendo da dificuldade de leitura dos post-its através da figura 

25, segue a transcrição deste brainstorm: 

 

Como podemos estimular narrativas coletivas? 

• Trabalhar em grupo; 

• O objetivo tem que englobar todos; 

• Estabelecer uma meta de grupo; 

• O grupo escolhe um fio condutor para a história; 

• Estabelecer um tema, no primeiro momento; 

• Acordo do grupo. 

 

Como podemos fazer com que os disparadores da narrativa (Quem? Quando? O 

que? Onde? Quando? Por que?) sejam usados da melhor forma? 

• Botão disparador (pode ser acionado por outro grupo); 

• Criar uma regra para o uso dos disparadores na frase ( que seja obrigatório); 
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• Fazer o disparador ser obrigatório na frase de pergunta; 

• Sistema de voz (gravação da pergunta); 

• Uso de cartas; 

• Uso de dados.  

 

Como podemos estimular a criatividade? 

• “O que é bonito salta aos olhos”; 

• Uso de imagens fáceis de entender; 

• Cores vibrantes; 

• Manuseio das peças com imagens grandes; 

• Uso de dados; 

• O inesperado, a surpresa obrigatória. 

 

Como podemos trabalhar a sociabilidade? 

• Perda de pontos com relação a regras sociais; 

• Regras: hora para ouvir, hora para falar, hora para escrever; 

• Jogos em dupla ou grupo contra grupo (interações); 

• Jogos cooperativos, regras simples. 

 

Como podemos contemplar diferentes fases do aprendizado? 

• Combinar movimento e escrita; 

• Interdisciplinaridade: Artes e narrativa, Educação Física e narrativa, Teatro, 

Informática... 

• Ter vários níveis de dificuldade no jogo: fácil, médio e difícil: 

Nível fácil: uso de frases ou lacunas 

Nível médio: aproximadamente três parágrafos de texto, ideia simples e objetiva, 

Nível difícil: textos mais complexos com maior riqueza de detalhes. 

 

Como podemos estabelecer um sentimento de satisfação renovada para que que o 

aluno queria continuar o jogo? 

• A narrativa pode ser uma novela, um diário de bordo, um folhetim... A história pode 

continuar de diversas maneiras e formatos; 

• Publicar a história de algum jeito; 
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• Além do papel (possibilidade de publicar as narrativas através da internet ou outro 

tipo de divulgação) 

 

Como podemos estimular a vontade das crianças escreverem? 

• Escolha de gêneros textuais (poesia, historia em quadrinhos, informativo...); 

• As crianças saberem que a produção será divulgada em algum meio; 

• Que o papel e a caneta não sejam o fim; 

• Parceria com informática, (possibilidade de criação de vídeos, trabalhar com 

roteiros...); 

• Uso dos computadores com software para edição de texto; 

• Uso de gravação para que depois haja a transcrição. 

 

Juntamente com este momento de perguntas e respostas, um outro 

brainstorm foi feito, desta vez utilizando-se de alguns desenhos e esquemas feitos 

com o intuito de melhor vislumbrar outras possibilidades para o desenvolvimento do 

jogo (figura 26 e 27). 
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Figura 26: Brainstorm 2 
Fonte: A Autora (2015). 
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Figura 27: Brainstorm 3 
Fonte: A Autora (2015). 
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3.3 Construção de mockups – Análise 
 

 

 A análise destes processos de brainstorm e de reunião dos insights da 

imersão levaram à construção de mockups de algumas ideias que foram 

desenhadas (figura 26 e 27). Estes mockups confeccionados serviram para avaliar 

conceitos de dinâmica do jogo e de como uma forma poderia ajudar ou não neste 

processo. Os alunos foram divididos novamente em grupos e testaram todos os 

jogos comentando, no fim de cada um, o que acharam da experiência. Estes 

momentos foram gravados pela autora para que, além das anotações feitas,  

houvesse a possibilidade de análise mais detalhada da interação dos alunos. As 

figuras seguintes (fig. 28 a 35) descrevem melhor os mockups e o feedback das 

crianças e anotações da autora. 

 
Mockup 01 
 

 
         Figura 28: mockup 01 
         Fonte: A Autora (2015). 

 
Descrição: Apresenta um tabuleiro com quatro pinos identificados por perguntas 

que auxiliam a narrativa (O que?, Quem? Onde? Como?/Por que?). Em cada pino 
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(identificados por diferentes cores) quatro cubos poderiam ser encaixados de acordo 

com suas cores: 
Vermelho: personagens; 

Verde: Locais; 

Amarelo: ações; 

Azul: Ações 

Também disponibilizava um dado com cada face com uma pergunta e cor e com 

uma face que indicava para o jogador girar o cubo. O objetivo seja de criação de 

uma narrativa cooperativa em que a história só terminaria depois que todos os pinos 

estivessem completos. 

 

Figura 29: Alunos jogando com o mockup 01. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Análise da autora e feedback dos alunos:  
Foi proposto para que a historia fosse registrada ao decorrer do jogo mas em todos 

os grupos isso acabou sendo um ponto de desestímulo, por falta de vontade de 

escrever muito, mas a empolgação em criar a história utilizando as imagens que os 

cubos indicavam foi evidente. Quando a autora se propôs a escrever a história foi 

percebido que eles passaram a pensar melhor em suas frases e esperavam até  que 

terminasse o registro para o próximo aluno jogar o dado. Os momentos em que o 
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dado caia na face que pedia para o jogador rodar o cubo e assim modificar tudo com 

as novas imagens foi um momento que agradava a todos pela expectativa do que 

iria surgir para facilitar ou dificultar o andamento da história. Um outro ponto que 

poderia ser melhorado é que por causa dos cubos estarem todos a vista do próximo 

jogador na hora em que ele seleciona um para colocar no pino e girar essa tarefa 

demorava mais do que o necessário porque os participantes já queriam escolher 

qual seria o cubo que apresentava os desenhos que agradariam sua história. Este, 

juntamente com o de trilhas, foi o jogo que a maioria dos alunos indicou como sendo 

o melhor, principalmente por ter várias possibilidades de imagens e do fato de poder 

surpreender o resultado final ao ter que girá-las e poder manipular as peças que 

seriam importantes para a narrativa. 

 
Mockup 02 
 

Figura 30: Mockup 02 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Descrição: Apresenta um tabuleiro com uma trilha feita por diferentes imagens em 

sentido horário, um dado  com faces de perguntas que auxiliam a narrativa (O que?, 

Quem? Onde? Quando? Como?/Por que?), um outro dado normal com números e 

peças coloridas para cada jogador. Para jogar os participantes “caminham” com sua 

peça sobre o tabuleiro, a partir do número de casas indicada pelo dado, deixando 
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sua peça em cima da imagem da casa, o segundo dado dirá qual é a pergunta que 

ele irá fazer, relacionando-a com a imagem da casa em que ele parou. A resposta à 

pergunta deve ser anotada pelo jogador que a fez e essas respostas terão que 

aparecer na narrativa final para que haja um vencedor. 

 

Figura 31: Alunos jogando com o mockup 02 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Análise da autora e feedback dos alunos:  
 

  A dinâmica de perguntas e respostas, juntamente com a competição de 

conseguir chegar ao fim, unindo as respostas que muitas vezes eram dadas de 

forma a deixar a história do outro mais complicada , difícil de ser contada, estimulou 

os  alunos na criação da narrativa. Eles  gostaram bastante do jogo, do formato do 

tabuleiro, das imagens, do fato de interagirem com as peças andando sobre o 

tabuleiro. A expectativa das respostas também foi vista positivamente: por serem 

respostas curtas os alunos não demostraram preguiça em escrever, mesmo 

sabendo que teriam de usar as anotações para realizar a narrativa final, pelo 

contrário, foi o segundo jogo que mais agradou. 
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Mockup 03 
 

Figura 32: Mockup 03 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Descrição: Composta de quatro discos, com imagens em branco e preto, divididas 

entre, personagens, local, ações em geral, esses discos são  presos em uma base 

giratória. Cada jogador ao rodar os discos aguarda qual será o  grupo indicado pela 

seta. Essas imagens  serão usada na sua história, esse jogo tem o objetivo de 

narrativa colaborativa, todos giram a roleta e todas as imagens selecionadas farão 

parte de uma mesma história narrada por todos. 
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Figura 33: Alunos jogando com o mockup 03 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Análise da autora e feedback dos alunos:  
A aceitação de um formato aproximado de uma roleta instigou  os alunos. A  espera 

para  saber qual imagem seria selecionada , também foi um ponto positivo,  por ser 

um jogo cooperativo as histórias formadas foram ricas, porém, a falta de perguntas 

norteadoras e o estímulo de competição acabou deixando o jogo sem emoção, os 

alunos  na segunda rodada não estavam mais interessados em continuar uma 

história tão longa . Essa concepção de jogo foi a menos votada pelos alunos. 
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Mockup 04 
 

Figura 34: Mockup 04 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Descrição:  O jogo é dividido em quatro janelas, cada janela segue uma pergunta, 

(Quem? O que? Por que? Onde?) as imagens são fotos, diferenciando dos  outros 

jogos, esse fator foi bom para estabelecer qual imagem funcionaria melhor, de 

acordo com os alunos imagens mais simples sem preenchimento, somente com a 

linha, facilitam a imaginação. Cada janela e rodada e as imagens, juntamente com 

as perguntas, formam as histórias. 

 

 
Figura 35: Alunos jogando com o mockup 04 
Fonte: A Autora (2015). 
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Análise da autora e feedback dos alunos:  
O formato  foi aprovado, mas ao longo  do jogo  foi visível o desanimo, por não haver 

surpresas  nas imagens. As narrativas foram trabalhadas individualmente, mas 

podem ser trabalhadas em grupo. Por serem poucas imagens depois de um 

determinado tempo  os alunos rodavam as janelas escolhendo onde queriam que as 

imagens parassem, deixando as narrativas menos criativas, desestimulando os 

próprios jogadores. 

 

 

3.4 Síntese 

 

 

 Após análise dos pontos positivos e negativos referentes aos quatro mockups 

testados, bem como de todas as outras informações levantadas durante as fases de 

imersão e ideação, um último mockup foi feito para teste. Este mockup, procurou 

reunir o melhor da experiência do jogar das crianças e das observações que elas 

fizeram durante todo o processo.  O  mockup final apresenta características  dos 

outros mockups, como:  poder manusear um componente do jogo importante para a 

história (como no caso dos cubos, fig. 29 ou no caso da trilha, fig.30, considerados 

agradáveis. Este foi um fator levado em consideração e unindo com a o apelo visual 

e a  aleatoriedade instigada por uma roleta (outro fator que agradou muito nos outros 

mockups, figuras 32 e 35). Adicionando a esses fatores mencionados a ampliação 

de combinações de imagens utilizando-se as duas faces (frente e verso) de cada 

peça também se mostrou uma alternativa eficiente. Portanto esta solução  foi feita 

com a pretensão de síntese final para a problemática  do jogo (figura 36). 
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Figura 36: Mockup 05 – síntese 
Fonte: Acervo da autora. 
 

Descrição:  O jogo  se constitui em um tabuleiro circular com uma roleta ao centro 

no formato de estrela. Esta roleta contém perguntas chave para instigar a narrativa 

(o que, quando, onde, com quem, como, por que aconteceu e qual a consequência 

desse acontecimento). Ao ser rodada, cada pergunta seleciona uma imagem das 

estrelas que se movimentam ao redor deste eixo. Cada jogador possui sete peças 

no formato de pequenas estrelas, cada ponta da estrela tem uma imagem diferente 

(frente e verso) dando um total de 98 diferentes imagens para cada jogador. O 

jogador que começa a rodada de histórias tem que criar uma narrativa em que as 

imagens selecionadas com as devidas questões apareçam, o próximo jogador 

precisa continuar esta mesma narrativa mas agora com uma nova seleção que 

acontecerá após um novo giro da roleta. Caso o próximo jogador não consiga 

continuar a narrativa, ou sua continuação não for considerada coesa pelo grupo, 

quem começou a rodada tem o direito de adicionar uma de suas peças no lugar  da 

peça de quem não conseguiu. O jogo terá o total de sete rodadas, e em cada rodada 

muda o jogador que começa a história e que tem o direito de colocar sua peça no 

lugar de quem não conseguir continuar a narrativa. A nova rodada também permite 

que os participantes possam substituir suas peças por outras alterando assim as 
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imagens do tabuleiro. O jogo termina na sétima rodada e ganha quem tiver o maior 

número de peças da mesma cor no tabuleiro. 

Análise da autora e feedback dos alunos:  
Através do teste feito com o mockup de isopor e papel, (figura 37 e 38) 

verificou-se a total aprovação do formato e das regras do jogo que instigaram os 

alunos a elaborar melhor sua narrativa.  

Os alunos expressaram um grande entusiasmo com a estética do tabuleiro 

que proporciona um movimento maior no qual eles são participantes ativos. O fato 

das estrelas menores rodarem em volta da estrela maior como em uma engrenagem 

planetária, prende muito a atenção deles e todo este manuseio passa as ser mais 

um ponto positivo na experiência do jogar. A dinâmica do jogo proporcionou histórias 

bem ricas e de forma divertida todos conseguiram participar.  

 

 
Figura 37: Alunos jogando com o mockup 05 – síntese 
Fonte: A Autora (2015). 
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Figura 38: Alunos jogando com o mockup 05 – síntese 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Após tantos pontos positivos serem alcançados esta foi a alternativa 

escolhida para produção, processo este que será descrito no capítulo seguinte de 

implementação. 
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4 IMPLEMENTAÇÃO 
 
 

De acordo com IDEO (2015, p. 85) “Fornecer soluções novas requer 

experimentar as suas ideias no mundo real com baixo custo e baixo investimento” 

Nesta última etapa da metodologia Design Thinking,  a solução de projeto 

selecionada após as inúmeras análises e testes feitos nas etapas de imersão e 

ideação será prototipada para que um teste efetivo com o mercado-alvo seja feito  

para que assim seja possível medir o sucesso da alternativa, comprovando sua 

funcionalidade. 

Na etapa de imersão do capítulo três, foi visto que a solução final foi 

experimentada pelos alunos no último mockup feito em isopor e papel. A custo muito 

baixo foi possível avaliar esta nova solução e por ela ter demonstrado resolver 

satisfatoriamente os objetivos do jogo foi a escolhida para produção de um protótipo 

final feito com o material selecionado para o protótipo. 

 
 
4.1 DEFINIÇÃO DE MATERIAIS  

 

 

 A utilização da madeira para brinquedos educativos é bem tradicional e 

características como;  maior resistência ao manuseio, ser um material fácil de usinar 

e a um baixo custo, com certeza pesam positivamente na escolha da maioria dos 

brinquedos deste segmento.  

A autora deste trabalho optou pelo uso do MDF (sigla utilizada 

internacionalmente para referir “Médium Desinsity Fibreboard” que pode ser 

traduzido como “Placa de Fibras de Madeira de Média Densidade) para a produção 

de seu protótipo final. O tipo de MDF escolhido será o cru, standard (MDF ST), que é 

a placa para o consumidor que não tem exigências especiais de tratamento da 

madeira (como por exemplo resistência à chama ou à umidade). 

 Comercializado nas espessuras fina (1.8 a 6 mm), média (7 a 35mm) e grossa 

(até 60mm), o MDF apresenta algumas vantagens e características: 

 
a) as superfícies bem acabadas são excelente base para acabamento; 
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b) material estável que apresenta elevada resistência e boa 
maquinabilidade; 
c) elevada resistência da camada interna (permite trabalhar os cantos); 
d) resistência à tração (dificuldades da placa em abrir); 
e) permite o curvamento; 
f) resistência ao arranque de parafusos, que nas faces quer nos cantos; 
g) estabilidade dimensional e empenamento razoavelmente estável se 
comparada com a madeira maciça que se movimenta muito no sentido 
perpendicular ao veio; 
h) resistência à flexão (força que, perpendicularmente exercida na 
superfície, provoca rompimento; 
i) resistência estática e módulo de elasticidade (dificuldade com que o 
material é flexionado); 
j) absorção de água e inchamento (uma excessiva absorção de água pode 
conduzir à biodegradação da placa, enquanto um excessivo inchamento 
originará defeitos estéticos no material. (TEIXEIRA, 1999, p.52) 

 

Ao contrário do plástico que transmite uma sensação tátil fria e de uma 

matéria morta, a madeira proporciona uma sensação tátil positiva, de calor, e maior 

identificação com o objeto nela produzido já que provêm de uma matéria viva. A 

escolha pelo MDF une este fator com o lado sustentável da matéria prima madeira e 

suas características e vantagens técnicas do MDF, anteriormente mencionadas. 

A autora acredita que neste “mundo de plástico” no qual a maioria das crianças e 

adultos são obrigados a viver, a oportunidade de inserir um produto que resgate e 

some sensações mais prazerosas, mais orgânicas e de forma sustentável, deve ser 

pesada com sua devida  importância e quando possível, implementada. 

 

 
4.2 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

 O desenho técnico do jogo foi feito bem como uma primeira modelagem em 

3D para melhor visualização dos dentes das engrenagens que constituem as 

estrelas. (fig.39). 
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        Figura 39: jogo - primeira modelagem 3d 
        Fonte: A Autora (2015). 

 

 Analisando esta modelagem foi possível acertar algumas medidas para que 

não houvesse problemas no giro das peças (fig. 40) No apêndice H é possível 

visualizar o desenho técnico final deste jogo. 

 

Figura 40: Jogo - modelagem 3d final. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

 

4.2.2 Produção 

 

 

 Com o desenho ajustado corretamente, foi utilizada a usinagem CNC da 

modelaria do departamento de design da UTFPR para que a placa de 6mm de MDF 

fosse devidamente cortada. (fig. 41) 
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     Figura 41: Usinagem CNC do protótipo 
     Fonte: A Autora (2015). 

 

 Após todas as peças terem sido cortadas, foi preciso lixar as rebarbas das 

madeiras para que, em seguida, a primeira demão de selante pudesse ser passada 

no MDF (fig. 42). Por se tratar de um brinquedo que terá o contato direto com 

crianças, a escolha de um selante à base de água se faz necessária por medidas de 

segurança garantindo a não toxidade do produto.  

 

 
Figura 42: Rebarbas lixadas e aplicação de selante. 
Fonte: A Autora (2015). 
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A primeira demão do selante faz com que as fibras da madeira se arrepiem, 

por isso, após a secagem das peças, uma segunda lixada se faz necessária (fig. 43).   

 

 
Figura 43: Secagem do selante e segunda lixada nas peças. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Com todas as peças lixadas novamente, a última demão de selante pôde ser 

feita (fig. 44). O selante fecha os poros da madeira, ajudando a deixá-la mais lisa e 

impermeabilizada.  

 

 
   Figura 44: Segunda demão de selante. 
   Fonte: A Autora (2015). 
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Como a decisão foi trabalhar com a cor natural da madeira, por justificativa de 

praticidade, redução de tempo e custo da produção e principalmente, pelo apelo 

estético, emocional e tátil que a madeira pode trazer ao usuário, nenhuma tinta foi 

utilizada após esse procedimento. Sobre peças que necessitavam de intervenção 

cromática foi aplicado adesivo vinílico (fig. 45). 

 

 
    Figura 45: Aplicação de adesivo vinílico. 
    Fonte: A Autora (2015). 
 

 Para que as estrelas menores girem livremente elas precisam estar a uma 

certa distância umas das outras, por este motivo a indicação das estrelas na base do 

tabuleiro se fez necessária. 

 Um furo central no tabuleiro e na estrela maior (que fará o papel de roleta) foi 

feito com a furadeira e uma fresa de 6mm de diâmetro.  

Um pino de madeira de eucalipto reflorestável encaixa neste furo fazendo 

assim o papel de eixo da roleta, a estrela central (fig. 46).  

 

 
  Figura 46: Peças furadas e pino central. 
  Fonte: A Autora 92015). 
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Com o objetivo de facilitar o movimento de rodar e dar um acabamento a 

estrela central, foi colado nela um puxador de madeira eucalipto reflorestável de 

forma redonda (fig.47).  

 

 
          Figura 47: Pega de madeira para peça central. 
          Fonte: A Autora (2015). 
 

Para finalizar a produção do protótipo, as duas partes do tabuleiro foram 

coladas (fig. 48). 

 

Figura 48: Colagem do tabuleiro. 
Fonte: A Autora (2015). 
 

Mesmo com a escolha de fazer aparente o uso da madeira valorizando sua 

cor e aspecto tátil a inserção do colorido nas peças se viu necessária como forma de 

chamar a atenção das crianças, organizar a didática do jogo e contribuir com sua 

estética. Se referenciando ao Círculo Cromático de Munsell (fig.49) a autora 
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escolheu cores primárias (amarelo, azul e vermelho) e secundárias (verde, violeta e 

laranja) para compor sua paleta (fig.50). 

 

 
Figura 49: Círculo Cromático de Munsell. 
Fonte: A Cor simplificada 

 

 
Figura 50: Paleta de cores escolhida para peças do protótipo. 
Fonte: A Autora (2015). 

 

As imagens de cada ponta da estrela foram escolhidas aleatoriamente pela 

autora através do site Freepik, que projeta e disponibiliza vetores com licença livre 

para download desde que o nome do site seja atribuído no projeto. A autora 

procurou diversificar ao máximo a temática totalizando 98 diferentes imagens para 

cada cor de estrela. Todas estas imagens estão disponíveis no apêndice F do 

trabalho. 
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4.3 VALIDAÇÃO DO PRODUTO  

 

 

O protótipo finalizado (fig. 51) foi levado para um último encontro com a turma 

e professoras da Escola Municipal Professor Ricardo Krieger que fizeram parte das 

várias etapas de pesquisa descritas neste trabalho. 

Neste encontro os alunos jogaram esta versão finalizada do protótipo e ao 

final deste momento uma conversa com toda a turma foi feita para saber em qual 

medida a solução foi bem sucedida ou não. Este feedback que também foi pedido as 

professoras será melhor descrito a seguir. 

 

 
   Figura 51: Protótipo finalizado. 
   Fonte: A Autora (2015). 
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4.2.1 Feedback das Crianças e Professores 
 
 
 Neste último encontro com os alunos do 5º ano B da Escola Municipal 

Professor Ricardo Krieger, foi apresentado o jogo finalizado para a turma e para as 

professoras que acompanharam a pesquisa desde a etapa de imersão. Foram 

convidados grupos para que jogassem com as mesmas regras já utilizadas na fase 

de teste com o mockup (já que não havia sido identificado nenhum problema no 

funcionamento do jogo com elas) (fig. 52). 

 

 
  Figura 52: Teste do protótipo com alunos. 
  Fonte: A Autora (2015). 
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Após o jogo, se iniciou uma conversa com os alunos com a finalidade de 

medir o sucesso desta solução. O feedback deles fez perceber que a receptividade 

do jogo foi total, as crianças gostaram muito do formato final, material escolhido, 

desenhos, cores e funcionalidade. Se encantaram com essa nova forma de criar 

uma narrativa pois se difere de tudo que já tinham feito em termos de jogos 

educativos e foi possível perceber que a  dinâmica do jogo fluiu bem. Quando 

perguntados se eles alterariam alguma coisa, a questão da regra do jogo foi 

levantada: o fato de ter um mestre do jogo a cada rodada (que tem o direito de 

colocar sua peça no lugar das peças dos participantes que não conseguiram 

continuar a história) e uma outra solução foi pensada naquele momento. Nesta 

solução, o jogo não precisaria necessariamente demorar sete rodadas para se saber 

o vencedor (no caso quem tem maior número de peças da mesma cor no tabuleiro). 

Retirando o mestre do jogo da questão, quando ocorresse a falha de algum 

participante este tiraria sua peça do tabuleiro e o resto dos participantes jogariam na 

sorte (com algum jogo rápido, por exemplo pedra, papel tesoura, ou se utilizando de 

dados), desta maneira seria determinado para aquela ocasião, qual jogador poderia, 

colocar sua peça no lugar de quem tirou. Esta foi uma boa alternativa pois coloca 

mais um fator sorte no andamento do jogo. Uma outra questão levantada por um dos 

alunos, foi a de fazer com que todas as peças tivessem desenhos diferentes, o que 

também não deixa de ser um ponto a ser estudado para melhorias futuras. Outro 

aluno sugeriu adicionar à este jogo uma cartela com um caminho compostos de 

casas, na qual fosse possível marcar quem está na frente ou não nas rodadas. Esta 

observação levou a autora a cogitar a possibilidade de adicionar um bloco de cartela 

de pontos, com as sete divisórias coloridas de cada peça, para quem estiver 

jogando, poder ter um placar para anotações. Esta seria uma solução para 

proporcionar maior comodidade ao jogador por ja entregar pronto e de fácil acesso 

algo pensado para ele marcar as vitórias ou derrotas, não tendo assim a 

preocupação de guardar na memória ou ter que ir buscar algum papel. 

 Conversando com as professoras (fig.53), elas  acharam bastante inovadora 

forma de abordagem do jogo e acreditam que ele incentivaria bastante a produção 

de texto. A única ressalva feita foi que elas precisariam de vários deles para poder 

entregar um a cada grupo na turma. Elas entendem que em diferentes 

encaminhamentos metodológicos do ensino da língua portuguesa este jogo poderia 

auxiliar de forma bastante criativa, lúdica e eficiente. Com mais exemplares, a turma 
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pode ser mesclada (os grupos podem ser alternados com crianças com facilidade 

em textos e aquelas que precisam de uma maior acompanhamento ou apoio na 

criação de textos), isso estimularia e  ajudaria a criatividade dessas crianças. Dentro 

do encaminhamento metodológico, a solução para que a escrita do texto fosse feita 

seria um gravador ou indicar alguém que escreva a história. Lógico que isso torna o 

jogar um pouco mais demorado. Depende do objetivo: o simples fato de jogar e criar 

uma história em vários momentos, fortalece a imaginação quando eles forem 

escrever outra história, ou qualquer outro gênero, a criança terá ferramentas, 

conhecimentos de todas as imagens e fatos narrados por ela e pelos amigos, 

facilitando a escrita e estimulando a criatividade, ou quando jogarem e escreverem 

as narrativas desenvolvidas também, porque o grupo tentará escrever de forma 

coesa, com riqueza de elementos. 

 

Figura 53: Feedback com professoras. 
Fonte: A Autora (2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Este trabalho iniciou com o objetivo de desenvolver um jogo infantil que, 

mesmo podendo ser usado de forma recreativa, tivesse a questão pedagógica como 

seu principal foco, podendo ser inserido como parte do material criativo de apoio às 

aulas de língua portuguesa, auxiliando - através do uso da criação de narrativas,- o 

desenvolvimento das linguagens oral e escrita de crianças (a partir de 8 anos). A 

autora acredita que o protótipo do jogo demonstrado ao final deste trabalho, 

conseguiu atender a este objetivo e todo processo necessário foi desenvolvido para 

uma solução, de modo a ampliar a compreensão de como a implementação e 

condução de um jogo educativo pode, de fato, ser um agente revolucionário e 

ativador de uma melhor aprendizagem e do desenvolvimento infantil. Este processo  

teve o encaminhamento da metodologia Design Thinking que, por sua natureza de 

privilegiar o usuário final, auxiliou de forma muito satisfatória o desenvolvimento 

deste trabalho. Acredita-se ter conseguido integrar as expectativas e o entendimento 

dos usuários com a tecnologia e a pesquisa de fundamentação teórica. Fato este 

que reforça as palavras de BROWN: 

 
Os design thinkers observam como as pessoas se comportam, como o 
contexto de uma experiência afeta sua reação a produtos e serviços. Eles 
levam em consideração o sentido emocional das coisas, bem como seu 
desempenho funcional. E com base nisso, tentam identificar as 
necessidades não declaradas, ou latentes, das pessoas e traduzi-las em 
oportunidades. (BROWN, 2010, p. 215) 
 

Através dos testes dos mockups e do protótipo final, foi possível verificar na 

prática o entusiasmo sem precedentes dos alunos ao terem contato com uma nova 

ferramenta que os instigava, de forma criativa e lúdica, a fazer entusiasmadamente, 

algo que antes era, considerado penoso ou difícil. Foi possível constatar que as 

professoras visualizaram no jogo uma ferramenta que poderia ser aplicada com 

diferentes possibilidades de encaminhamentos pedagógicos.  

As ressalvas levantadas pelos alunos, relacionadas a regra do jogo para 

quem não conseguisse continuar a história, foram adicionadas à regra como uma 

segunda sugestão de como jogar. Sobre a sugestão das imagens não se repetirem, 

a autora reconhece o feedback feito pelo aluno, mas dentro da metodologia deste 
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jogo, a dinâmica funciona melhor com cada cor tendo o mesmo grupo de imagens 

de outra cor (já que mesmo que a repetição ocorra as frases que selecionam as 

imagens dificilmente serão as mesmas).  

É importante comentar que a  fase de implementação no design thinking 

(descrita na sessão 4 deste trabalho), não deveria acabar apenas na descrição e 

análise do feedback dos alunos e professores ao testar o jogo; o correto seria 

disponibiliza-lo para uso em sala de aula, durante um período e acompanhar o efeito 

da aplicação desta solução. Por implicações de prazo para a entrega deste trabalho 

de conclusão de curso, infelizmente, esta aprendizagem importante para continuar o 

aperfeiçoamento do jogo, (muitas vezes podendo torna-lo mais efetivo ou menos 

custoso para produção) não poderá ser feita antes da entrega. Imaginando um 

cenário em que o jogo estaria sendo produzido em escala industrial e distribuído em 

quantidade suficiente para o uso em escolas, este monitoramento dos indicadores e 

dos resultados também se faz importante para medir o impacto e o retorno do 

investimento nas soluções. Dentro deste mesmo cenário futuro de real 

implementação, seria importante uma nova pesquisa para pensar a melhor maneira 

de executar a pintura das peças, se a aplicação de adesivo continuaria sendo a 

melhor opção ou a solução passaria por impressão direta na madeira. Uma outra 

alteração pretendida, como parte de um melhoramento do jogo se daria na pega 

central da estrela que roda no tabuleiro. A autora percebeu que esta pega poderia 

ser eliminada se a própria peça central da estrela  tivesse um vazado que permitisse 

ao jogador colocar seu dedo para faze-la girar. Esta mudança no desenho do 

produto causaria uma economia de matéria prima e tempo de montagem do jogo. A 

marca e embalagem do jogo não estavam previstas nos objetivos específicos deste 

trabalho, mas seria de grande importância um estudo criterioso para que elas 

integrassem harmoniosamente e funcionalmente.  

A autora se compromete a realizar estes desenvolvimentos posteriormente, 

assim como possíveis mudanças estruturais no desenho técnico, a fim de que este 

produto melhore e se ajuste para que possa ser produzido e distribuído de maneira 

efetiva. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa: 

  
(...) é preciso também oferecer condições de os alunos criarem seus 
próprios textos e de avaliarem o percurso criador. Evidentemente, isso só se 
torna possível se tiverem constituído um amplo repertório de modelos, que 
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lhes permita recriar, criar, recriar as próprias criações. É importante que 
nunca se perca de vista que não há como criar do nada: é preciso ter boas 
referências. (BRASIL, 2001, p. 76) 

 

Conclui-se que o principal diferencial deste jogo com os que já trabalham com 

o desenvolvimento de narrativas, seriam as perguntas (O que? Quando? Como? 

Onde? Quem? Por que? Qual a consequência desse acontecimento?) norteadoras 

para a escrita de um texto, as figuras diferenciadas em uma quantidade favorável ao 

estímulo criativo (total de 98 figuras), seu formato lúdico, juntamente com suas cores 

e movimento da engrenagem (constituídas pelas peças em formato de estrela), que 

encantam e instigam os jogadores, contribuindo assim para uma melhor 

aprendizagem. O jogo em grupo torna-se desafiador ao  estimular o raciocínio lógico 

das crianças, fortalecendo seu emocional, autoestima e convívio social. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 98):  

 
(...) a organização de atividades que favoreçam a fala e a escrita como 
meios de reorganização e reconstrução das experiências compartilhadas 
pelos alunos ocupa papel de destaque no trabalho em sala de aula. A 
comunicação propiciada nas atividades em grupo levará os alunos a 
perceberem a necessidade de dialogar, resolver mal-entendidos, ressaltar 
diferenças e semelhanças, explicar e exemplificar, apropriando-se de 
conhecimentos.  
 

 É da máxima importância reconhecer que, de alguma forma, todos os 

educadores contribuem e procuram desenvolver a capacidade de aprender 

das crianças.  

Verificar que através deste jogo, foi possível unir o Design ao conteúdo 

da língua portuguesa e reconhecer um diferencial no resultado da 

aprendizagem é gratificante. Fica registrado neste trabalho meu otimismo 

para que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná olhe para a 

Secretaria de Educação de Curitiba como um lugar  propício a parcerias no 

desenvolvimento de projetos que despertem e provoquem a inovação e a 

consolidação de resultados para a sociedade, tão reivindicados no decorrer 

da nossa vida acadêmica e essencial à melhoria das condições de vida no 

meio social. 
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APÊNDICE A – Termo de autorização livre e esclarecido. 
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APÊNDICE B – Questionário para pesquisa com professores. 
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APÊNDICE C – Check list entregue aos alunos  
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APÊNDICE D– Guia de entrevista de grupo com alunos. 
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APÊNDICE E– Imagens apresentadas na entrevista 
 

 



108 

 

 
 
 



109 

 

 
 
 



110 

 

APÊNDICE F – Imagens do protótipo final (FREEPICK). 
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APÊNDICE G – Regras do jogo (protótipo final) 
 
Jogo: Joga uma história pra mim 
 
Contém: 
 
1 tabuleiro 
1 roleta de perguntas 
7 peças azul / 7 peças amarela / 7 peças laranja / 7 peças rosa / 7 peças vermelha / 7 peças violeta / 
7 peças verde 
 
Objetivo: 
 
Ser o verdadeiro mestre das histórias, criando sua narrativa com o tabuleiro tendo o máximo de peças 
da sua cor escolhida. 
 
Regras: 
 
2 a 7 jogadores 
 
Preparação: 
 
Os participantes escolhem a cor de suas peças 
 
Define-se quem inicia a primeira jogada. 
 
Quem  inicia a história será  o “mestre da rodada”, o jogador que estiver a esquerda  dele será (na 
segunda rodada) o próximo mestre, e assim sucessivamente.  
 
O jogo terá 7 rodadas, funcionando em sentido horário. 
 
 
Como jogar: 
 

1. Todos os participantes posicionam uma de suas peças de forma a estar na mesma posição 
indicada no tabuleiro. 
 

2. O mestre da rodada inicia girando a roleta de perguntas 
 

3. O mestre irá começar a contar  uma história de acordo com as imagens  e as perguntas 
relacionadas a elas. 
 

4. Em sentido horário, o próximo jogador gira a roleta e terá que continuar a história anterior 
com as novas imagens e perguntas selecionadas. 
 

5. Se um jogador não conseguir continuar a história com as novas imagens (ou a historia não 
fizer sentido para os outros participantes,) o jogador retira uma peça sua do tabuleiro. 
 

6. O mestre da rodada adiciona uma de suas peças  no lugar de cada peça que foi retirada do 
participante que não conseguiu completar a historia da rodada ou que foi julgado por todos os 
participantes como sendo uma continuação sem nexo, mal feita. 
 

7. Após todos terem jogado, uma nova rodada se inicia e assim uma nova historia com um outro 
mestre. Nesta nova rodada todas os participantes (inclusive os que na reodada anterior 
possam ter perdido sua peça voltam a coloca-la no tabuleiro) 
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8. Os participantes podem escolher trocar suas peças do tabuleiro ou permanecer com as 
mesmas quando se  inicia uma nova rodada. 
 

9. O jogo termina na 8ª rodada, ganha quem tiver a somatória de maior número de peças no 
tabuleiro durante as 7 rodadas.  
 

• Recomenda-se que alguém seja indicado para que a historia falada seja escrita ao decorrer 
do jogo.  

• **A cada rodada os participantes marcam em um papel com quantas peças cada um ficou no 
tabuleiro para que no fim das 7 possa ter o resultado final). 

• *** Caso a figura da peça  após ser rodada caia no meio de duas perguntas o participante 
poderá escolher qual pergunta achar melhor.  

 

 

• Regra alternativa (sugerida por alunos): não existe mestre da rodada • 
  

Nesta regra alternativa a única mudança da anterior é para quando o jogador não conseguir 

completar a história ou  sua história for considerada sem sentido por todos os outros jogadores. Neste 

caso quando ele tirar sua peça do tabuleiro os outros participantes tiram na sorte (exemplo: pedra, 

papel, tesoura,) para ver quem poderá colocar sua peça no lugar vago.  Após decidido isto na sorte a 

narrativa segue, e ganha quem tiver a sorte de ter mais peças no tabuleiro durante aquela rodada ou 

depois de 7 rodadas. 
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APÊNDICE H – Desenhos técnicos.  
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