
Marcelandia Trajano de Sousa

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI�BA - UFPB
CAMPUS IV - LITORAL NORTE
CENTRO DE CIE� NCIAS APLICADAS E EDUCAÇA� O - CCAE
DEPARTAMENTO DE DESIGN
CURSO DE BACHARELADO EM DESIGN

O LU� DICO COMO ESTI�MULO A�  LEITURA

Rio Tinto, PB
Agosto 2014



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI�BA - UFPB
CAMPUS IV - LITORAL NORTE
CENTRO DE CIE� NCIAS APLICADAS E EDUCAÇA� O - CCAE
DEPARTAMENTO DE DESIGN
CURSO DE BACHARELADO EM DESIGN

Marcelandia Trajano de Sousa

Orientadora: Myrla Lopes Torres

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao 
curso de Design da Universidade Federal da 
Paraıb́a – UFPB como parte dos requisitos 
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Angélica da Souza Galdino Acioly, Mestra (Membro Examinador)

Rio Tinto, PB
Agosto 2014

O LU� DICO COMO ESTI�MULO A�  LEITURA





DEDICATÓRIA

Aos meus pais Francisco Trajano de Sousa e 

Maria do Socorro, por todos os ensinamentos 

e pelo incentivo na realização de mais essa 

etapa.

DEDICATÓRIA



AGRADECIMENTOS

A�  Deus, pelo dom da vida e por tudo que me 

tem proporcionado. 
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irmãos, por toda dedicação e apoio na realização de 

mais esse sonho, mesmo longe sempre se fazendo 

presente.

A�  todos os meus amigos, pelo abraço sempre 

presente, su�iciente para aliviar as preocupações e 
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convivência e troca de experiências durante esses 

anos, principalmente nesses últimos semestres. 
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uma “segunda famıĺia e casa”, muito obrigada. Aos 

amigos e colegas de curso, a Marllon e Cainã pelo  
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RESUMO

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um 
produto lúdico para crianças de quatro a seis anos de 
idade, o qual possa motivar e estimular as mesmas ao 
hábito pela leitura, tornando tal atividade mais 
prazerosa e divertida. A idéia do projeto surgiu devido 
ao baixo ıńdice de leitura no Brasil. Levando em 
consideração paıśes como Espanha e Portugal, o Brasil 
tem um baixo ıńdice de leitura, os dados são revelados 
em pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro no ano 
de 2011, demonstrando que a população não tem 
hábito de leitura e quando lêem é por “obrigação” 
onde as leituras mais freqüentes são os livros 
didáticos. Diante dessa realidade o projeto propõe-se 
a desenvolver um produto incorporando proposta 
lúdica como recurso para aprendizagem. No 
desenvolvimento do projeto as metodologias 
utilizadas foram baseadas em Löbach (2001), 
Bonsiepe(1984) e Baxter (2000). Para o referencial 
teórico foram abordados temas sobre leitura, 
aprendizagem, cognição, percepção, brinquedos e 
brincadeiras (o lúdico), cores e caracterıśticas 
tipográ�icas voltada para crianças. Os resultados e 
análises da pesquisa deram direcionamento para 
de�inição dos requisitos e parâmetros, que nortearam 
as etapas seguintes do projeto. Como solução do 
projeto obteve-se o desenvolvimento de um produto 
incorporando ações de interação para motivação a 
leitura e as contribuições no que trata do uso de 
tipogra�ias, como elas podem favorecer/desfavorecer 

a legibilidade de um texto, as con�igurações de 
espaçamentos, tamanhos de fontes dentre outras 
caracterıśticas que mais se adéquem ao público. 
Espera-se que a solução escolhida possa auxiliar e 
contribuir no processo de leitura, de forma que a 
criança tome gosto pela leitura e a torne como 
hábito.

Palavras chave: Crianças. Leitura. Lúdico.

RESUMO



ABSTRACT

This paper deals with the development of a ludic 

product for children from four to six years of age, 

which can motivate and encourage them to the habit 

of reading, making this activity more enjoyable and 

fun. The idea for the project arose due to low reading 

index in Brazil. Considering countries like Spain and 

Portugal, Brazil has a low reading index, the data are 

revealed in a survey conducted by the Pró-Book 

Institute in 2011, demonstrating that the population 

does not have reading habit or read by "obligation" 

where the most frequent readings are textbooks. 

Given this reality the project proposes to develop a 

product incorporating ludic proposal as a resource for 

learning. In developing the project, the methodologies 

used were based on Lobach (2001), Bonsiepe (1984) 

and Baxter (2000). For the theoretical background, 

issues about reading, learning, cognition, perception, 

toys and games (the ludic), colors and typography 

features geared towards children were approached. 

The results and analysis of the survey gave direction 

for setting the requirements and parameters that 

guided the following phases of the project. As project 

solution, we obtained the development of a product 

incorporating actions of interaction for reading 

motivation and contributions dealing with the use 

of typography, how can they encourage / 

discourage the readability of a text, spacing 

settings, font sizes, and other characteristics that 

best suit the public. It is expected that the chosen 

solution can assist and contribute in the reading 

process, so that the child take interest in reading 

and make it a habit.

Keywords: Children. Reading. Ludic.
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2.3.2.2.4 Espaçamentos    38

2.3.2.2.5 Serifas     38

2.3.2.2.6 Ascendentes e descendentes 39

2.3.3 Segurança     40

2.3.4 Cor      40

2.3.4.1 Cores e suas representações  42

2.3.4.2 Sensações Acromáticas   42
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1.1 - Problemática

A aprendizagem é entendida como o 

processo de mudança de comportamento 

adquiridos através de experiências construıd́as 

por fatores emocionais, relacionais, culturais e 

ambientais que são resultados de in�luências do 

meio em que se vive. O resultado das 

experiências obtidas acrescenta novos saberes, 

onde a partir deles o indivıd́uo pensa e agi de 

forma diferente.

O processo de ensino e aprendizagem da 

leitura é considerado um dos grandes desa�ios 

para as escolas, sendo que ler vai além da 

decodi�icação de sinais e sıḿ bolos. Para alguns 

autores decodi�icar é apenas uma das várias 

etapas para o desenvolvimento da leitura. 

Segundo Martins (1989), a leitura pode ser 

de�inida como sendo um processo de 

compreensão de expressões formais e simbólicas 

que se dá a conhecer através de várias 

linguagens.

Em pesquisa realizada pelo instituto Pró 

Livro notou-se que em 2011 os ıń dices sobre o 

hábito de ler no Brasil vem caindo nos últimos 

anos, e os fatores que mais contribuem para essa 

queda são: a falta de estıḿulo por parte da famıĺia 

nos primeiros anos de vida de uma criança; As 

atividades de leitura em sala de aula que na 

maioria das vezes são colocadas de forma que o 

aluno a tenha como uma obrigação e não como 

uma atividade prazerosa, e também o 

aprimoramento das tecnologias e meios de 

comunicação, onde a atividade de leitura vem 

perdendo espaço para o uso da internet. Assim 

como a televisão que também está relacionada 

como fator que provoca essa redução, e o difıć il 

acesso as bibliotecas ou até mesmo a falta delas.

De acordo com resultados da pesquisa 

realizada em 2011, pelo Instituto Pró-livro, houve 

uma redução nos ıńdices de leitura no Brasil, 

onde no ano de 2007 lê era considerada a 4ª 

atividade mais apreciada no tempo livre com 

36%, e no ano de 2011 caiu para a 7ª posição com 

28%. Essa redução também afetou as crianças 

com idade entre 5 e 10 anos, que em 2007 liam 

6,9 livros e em 2011 passaram a ler apenas 5,4.

Apesar da maior concentração de leitores 
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estarem na faixa etária entre os 5 e 17 anos, a 

leitura ainda é considerada como um dever 

escolar e não como hábito ou gosto pela mesma, 

de fato que o perıódo de maior contato com a 

leitura é na fase escolar. Para Cagliari (1999, 

apud ROCHA; MELO, 2012), a atividade mais 

importante que serve de âncora para as demais 

desenvolvidas na escola é a leitura, pelo fato dela 

está ligada a tudo que é ensinado no espaço 

escolar.

Dados de pesquisa a�irmam ainda que, as 

crianças quando vêem no ambiente familiar os 

pais lendo, sentem-se in�luenciadas para 

desenvolver o gosto por ler. “O exemplo que a 

criança tem em casa é o mais valioso, por isso 

quando ela vê os pais em diversas oportunidades 

“agarrados” a livros ou mesmo periódicos, terá 

maior facilidade a valorizar tal ato 

instintivamente” (SANDRONI; MACHADO 1987 

apud SANTOS, 2006)

Segundo a reportagem da Revista 

Educação (2014), cerca de 15 milhões de alunos 

estudam em escola sem bibliotecas. Freire (2001, 

p. 24) defende que “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção”, levando a crer 

que o ambiente ideal de ensino é aquele onde o 

conhecimento é construıd́o de forma participativa 

entre todos os que compõem uma sala de aula.

Proporcionar e estimular o hábito de ler é 

sem duvida um grande desa�io, onde a escola 

juntamente com a famıĺia são os grandes 

responsáveis por mostrar a importância e 

estimular as crianças ao hábito de ler. O 

desinteresse por ler é gerado durante os 

primeiros anos escolares de uma criança, onde 

geralmente os tipos de leituras não são 

interessantes para a faixa etária ou são colocadas 

de forma obrigatória, diante disso, o ato de ler 

deixa de ser uma atividade prazerosa. Resultados 

de pesquisa mostram que a escola não tem 

formado leitores que levem adiante pela vida 

(INSTITUTO PRO� -LIVRO, 2011).

Diante da di�iculdade de grande parte do 

público infantil em ler por espontânea vontade, e 

sabendo que muitos são os fatores 

in�luenciadores desse processo, é necessário a 

utilização de estratégias e�icazes que estimule o 

19
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público a ler.

1.2 - Justi�icativa

O ambiente escolar assim como familiar 

tem um papel fundamental no processo de 

transformação pelo qual o indivıd́uo sofre 

durante os primeiros anos escolares, o professor 

como mediador, entendendo as capacidades e 

di�iculdades da criança, e a famıĺia como 

colaborador e incentivador desse processo, 

podendo conduzir o indivıd́uo a um bom 

aprendizado.

E�  importante que as crianças sejam 

estimuladas a ler desde cedo, isso pode ser feito 

mesmo que ainda não saibam. Os pais são os 

responsáveis por proporcionar o primeiro 

contato entre a criança e o universo dos livros, 

eles devem ler para elas, mostrando lhes a 

importância dos livros, assim quando chegarem 

às escolas não terá resistência aos mesmos.

A leitura é um ato de extrema 

importância na vida do ser humano, o hábito por 

tal atividade traz grandes benefıćios como: 

capacidade verbal, estıḿulo a imaginação e a 

criatividade, dentre outros. O incentivo pela 

leitura deve estar presente desde os primeiros 

anos de vida de uma criança, assim é maior a 

possibilidade de que ela cresça e leve a diante o 

gosto pela leitura.

Ler é uma operação inteligente, difı́cil, 
exigente, mas grati�icante. [...] Ler é 
procurar ou buscar criar a compreensão do 
l i d o .  D a ı́ ,  e n t r e  o u t r o s  p o n t o s 
fundamentais, a importância do ensino 
carreto da leitura e da escrita. E�  que 
e n s i n a r  a  l e r  é  e n g a j a r - s e  n u m a 
ex p e r i ê n c i a  c r i a t iva  e m  t o r n o  d a 
compreensão. Da compreensão e da 
comunicação (FREIRE, 1997, p. 20).

Em tempos que a televisão e a internet 

dentre outros meios de comunicação e 

tecnológicos são de uso indispensáveis em uma 

sociedade �ica cada vez mais difıć il estimular as 

crianças ao hábito de ler, diante disso os livros 

podem ser utilizados de forma estratégica, com 

ilustrações e pouco texto. O Livro pode ser 

responsável por proporcionar grandes emoções e 

sensações.

20
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Diante de tantas interferências, percebe-

se a necessidade e oportunidade do 

desenvolvimento de um produto lúdico para 

crianças, que possibilite e estimule o hábito e o 

gosto pela leitura, vendo que o ato de ler é um 

fator de extrema importância no crescimento 

pessoal do ser humano, e o incentivo desde os 

primeiros anos escolares, contribui 

sucessivamente no processo de aprendizagem da 

criança.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver um produto lúdico que 

estimule o hábito de ler em crianças do ensino 

infantil de quatro a seis anos de idade, que possa 

ser utilizado nas escolas e em casa com ajuda do 

professor/auxiliar e pelos pais.

1.3.2 Objetivos especı�́ icos

Pesquisar como o Design pode 

contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem;

Estudar e analisar brinquedos 

educativos que estimule o público a 

leitura;

Pesquisar atributos que contribua de 

melhor forma para interação entre 

brinquedo/aluno;

Conhecer o processo de percepção e 

cognição do público estudado;

Pesquisar sobre as formas de estıḿ ulo.

1.4 - Metodologia

As metodologias empregadas no 

desenvolvimento do projeto estão baseadas nos 

métodos de Lobach (2001), Bonsiepe (1984) e 

Baxter (2000). As análises foram realizadas sob a 

perspectiva dos três autores. O público alvo sob a 

ótica de Baxter, Concorrentes ou análise de 

mercado Baxter e Lobach, análise estrutural 

Lobach e Bonsiepe, requisitos e parâmetros 

Bonsiepe.
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1.4.1 Levantamento e análise de dados

A partir da identi�icação do problema da 

falta de leitura, iniciou a fase de coleta de dados 

referente aos principais temas do projeto, como 

educação, leitura, aprendizagem, nıv́eis 

cognitivos, percepção (João Gomes), Cor (Farina, 

Pedrosa), a utilização de fontes tipográ�icas, 

dentre outros. Essa primeira etapa foi realizada 

através de pesquisas bibliográ�icas com o 

objetivo de construir um referencial teórico que 

contribua no desenvolvimento do trabalho. As 

pesquisas foram realidades através de livros, 

artigos, revistas, sites.

1.4.2 Análises realizadas 

Análise de público alvo

A análise se deu através de pesquisas e 

leituras bibliográ�icas de temas relacionadas ao 

público estudado, como a cognição, 

desenvolvimento da criança, e brincadeiras, 

assim como a análise de produtos utilizados pelo 

mesmo. Os meios utilizados com suporte nesta 

fase foram livros, artigos e revistas digitais.

Análise de concorrentes

Para essa etapa foram realizadas cerca de 

quatro visitas a duas livrarias localizadas na 

cidade de João Pessoa, assim como pesquisa em 

sites de editoras de livros infantis como Ciranda 

cultural, Todo livro, Blueditora, entre outras, 

também foi realizado pesquisas em sites de 

brinquedos e jogos como a GROW e a casa da 

educação, que trabalha com produtos de 

fabricantes distintos. Todos os produtos 

analisados podem ser utilizados como auxilio no 

processo de leitura. As visitas e pesquisas foram 

feitas a �im de conhecer os produtos existentes no 

mercado dos quais dois deles foram analisados 

para as demais análises. Os produtos utilizados 

para as análises foram: o livro quebra-cabeça - 

Rike aprende boas maneiras e o livro 

tridimensional - bate o sino pequenino: uma 

história de natal.

Análise estrutural

INTRODUÇÃO
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Nesta etapa foram analisados tamanhos, 

materiais, formas de encaixes, cortes e 

acabamentos dos dois produtos. Algumas partes 

necessitaram a vetorização para melhor detalhe. 

No produto 1, foi vetorizado o livro o conjunto e 

três peças representando os componentes, já que 

todas as outras peças são repetições das formas, 

com a vetorização conseguiu demonstrar a 

espessura do material e os encaixes das peças. 

No produto 2 foram analisadas todas as imagens 

tridimensionais assim como as bidimensionais e 

o movimento de cada uma delas, foi vetorizada 

umas das imagens tridimensionais para melhor 

entendimento dos seus encaixes e como ela é 

posta na terceira dimensão.

Análise ergonômica informacional

Teve como base para esta análise, o 

conteúdo abordado no referencial teórico. Foram 

analisadas as combinações das informações e 

como elas chegam ao usuário, no que se refere à 

tipogra�ia foi analisado as caracterıśticas dos 

tipos que melhor se adéquam ao público, como o 

uso ou não de serifas, quando usar um texto em 

caixa alta, as con�igurações dos espaçamentos 

entreletras, entrelinhas e entrepalavras podendo 

contribuir para a legibilidade do texto, facilitando 

o entendimento das informações.

Requisitos e parâmetros

Para traçar os requisitos e parâmetro, 

foram observados todos os pontos e resultados 

das análises, para que os mesmos possam servir 

como guia na produção do produto atendendo a 

todas as especi�icações.

1.4.3 Anteprojeto

A geração de soluções foram desenvolvidas 

através do processo de brainstorming individual e 

a utilização de mapa mental utilizando palavras 

referentes a movimento e interação, a idéia das 

palavras foi pensada e inspirada na técnica do 

MESCRAI de Baxter, onde cada letra tem uma 

caracterıśtica especi�ica e são utilizadas na 

melhoria das soluções. Assim as palavras 

referentes a movimento e interação como girar, 

puxar, esconder, encaixar foram utilizadas nas 
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soluções. Dentre às soluções desenvolvidas 

foram selecionadas cinco e delas três foi feito 

modelos volumétricos para melhor 

entendimento do funcionamento de cada uma 

delas, como os encaixes, dobras.

1.4.4 Projeto

Depois de escolhida a solução, iniciou-se a 

etapa de produção e detalhamento do projeto. A 

escolha da solução se deu por melhor adequação 

a proposta apresentada para o projeto, 

possuindo maior interação entre o produto e o 

usuário.

Para a execução foi pensado em todas as 

caracterıśticas a serem utilizadas no produto 

desde a escolha do material ao tipo de fonte mais 

adequada ao texto.

INTRODUÇÃO
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2. REFERENCIAL TEÓRICO



2.1 Educação Infantil

A educação básica é o caminho para 

garantir a todos os brasileiros a formação 

necessária para o exercıćio da cidadania e 

proporcionar meios para crescer nos estudos e 

trabalhos (SEB, 2013).

A expansão da educação infantil no Brasil 

tem ocorrido de forma progressiva nas ultimas 

décadas. Segundo Brasil(1998) os fatores que 

contribui para essa expansão vem acompanhado 

pela intensi�icação da urbanização, participação 

da mulher no mercado de trabalho e também 

pelas mudanças na organização estrutural das 

famıĺias. Esses fatores contribuıŕam para um 

movimento na sociedade civil e de órgãos 

governamentais, para que as crianças de zero a 

seis anos fossem integradas na Constituição 

Federal de 1988. Assim as creches e pré-escolas 

que atualmente constituem a educação infantil 

passaram a ser um dever do estado.
A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como �inalidade o 
desenvolvimento integral da criança até 
seis anos de idade, em seus aspectos 
fıśico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da famıĺia e da 

comunidade (BRASIL, 2010, p.25-26).

No tıt́ulo III, que trata do Direito à 

Educação e do Dever de Educar, o art 4°, IV, a�irma 

que “E�  dever do Estado com a educação escolar 

pública, com atendimento em creches e pré-

escolas às crianças de zero a seis anos, as creches 

para crianças de zero a três anos e as pré-escolas 

para crianças de quatro a seis, as duas categorias 

são consideradas instituições de educação 

infantil.

Na instituição de educação infantil, pode-
se oferecer às crianças condições para as 
aprendizagens que ocorrem nas 
brincadeiras e aquelas advindas de 
situações pedagógicas intencionais ou 
aprendizagens orientadas pelos adultos 
(BRASIL, 1998, p. 23). 

Deste modo, educar é proporcionar 

cenários de brincadeiras, cuidados e 

aprendizagens, que possa contribuir para o 

aumento das capacidades de cada criança.

2.1.1 Leitura

Durante anos as crianças eram tidas 

Educação infantil.FIG 01
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apenas como miniaturas dos adultos, hoje elas 

vêem se transformando cada dia mais em agente 

integrante da cultura e a leitura vem 

contribuindo para essa transformação.

O processo de leitura das crianças é 

diferente da leitura de um adulto, a leitura de 

crianças iniciantes no processo é baseada na 

decifração das letras, porém para Jouve(2002, 

apud LOURENÇO, 2011) ler além de ser a 

identi�icação e memorização dos signos, é antes 

de tudo uma operação de percepção.

No processo de construção do 
conhecimento, as crianças se utilizam 
das mais diferentes linguagens e 
exercem a capacidade que possuem de 
terem idéias e hipóteses originais sobre 
aquilo que buscam desvendar (BRASIL 
1998, p. 21). 

As relações estabelecidas com outras 

pessoas e com o meio em que vive também 

podem auxiliar na construção do conhecimento. 

O processo de ler é complexo, como 
outras tarefas cognitivas como resolver 
problemas trazer à mente uma 
informação necessária, aplicar algum 
conhecimento a uma situação nova, o 

engajamento de muitos fatores [...] é 
essencial se queremos fazer sentido do 
texto (KLEIMAN, 1989, p. 13).

O ato de ler, habitualmente está 

relacionado à escrita, assim algumas vezes o leitor 

passa a ser visto como mero decodi�icador das 

letras e sinais. Mas, decodi�icar seria su�iciente 

para acontecer à leitura? Como justi�icaria as 

expressões “fazer leitura de um olhar”, “ler um 

gesto”, “leitura de o mundo”? Levando em 

consideração essas expressões ou questões, 

entende-se que a leitura vai além da escrita, as 

observações e interpretações de mundo 

possibilitam leituras antes do primeiro contato 

escolar. Segundo Freire (Apud MARTINS, 2003, p. 

10) "A leitura do mundo precede sempre a leitura 

da palavra e a leitura desta implica a continuidade 

da leitura daquele".

Aprender a ler signi�ica também aprender 

a ler o mundo, isso é feito mesmo sem ser 

ensinado. Assim a função do educador não seria 

necessariamente a de ensinar a ler, mas, da às 

condições necessárias para que o educando 

realize a aprendizagem conforme as suas 

necessidades, interesses e imaginação. Segundo 

Leitura.FIG 02

TCC DESIGN

REFERENCIAL TEÓRICO

Marcelandia Trajano de Sousa



28

Foucambert (1994, apud LOURENÇO, 2011) ler 

depende tanto do que está diante dos olhos 

como atrás deles, ou seja, as informações chegam 

através da visão, mas, também através de 

informações pré-existentes na cabeça.

A leitura algumas vezes é colocada como 

sendo restrita a escola, é lá onde muitos têm sua 

única oportunidade de contato com os livros, é 

também a responsável por ensiná-los a ler e 

escrever.

A leitura seria a ponte para o processo 
educacional e�iciente, proporcionando a 
formação integral do indivıd́uo. 
Todavia, os próprios educadores 
constatam sua impotência diante do 
que denominam a “crise de leitura”. Mas 
que “crise” e essa? Pare eles, em 
maioria, ela signi�ica a ausência de 
leitura de texto escrito, principalmente 
livros, já que a leitura num sentido  
abrangente esta mais ou menos fora de , 
cogitação (MARTINS, 2003, p.25).

A leitura é considerada como um 

processo dinâmico, onde cada indivıd́uo precisa 

encontrar a sua forma de ler, para que a leitura 

se torne grati�icante e conseqüentemente algo 

diário (MARTINS, 2003).

2.1.2 Decodi�icação X compreensão

O processo de leitura vai além da 

decodi�icação, o indivıd́uo que consegue apenas 

decodi�icar as palavras e não consegue fazer uma 

compreensão do texto lido é considerado 

analfabeto funcional. Assim para Freire (1997) a 

produção da compreensão do texto que se lê não 

só é tarefa do leitor, como é também tarefa do 

educando.

MARTINS, (2003, p.30) “Considera a 

leitura como um processo de compreensão de 

expressões formais e simbólicas não importando 

por meio de que linguagem”. Assim, o ato de ler 

está vinculado às expressões escrita quanto a 

outros tipos de expressões e ainda pode ser 

referida a acontecimentos históricos que 

estabelecem relação entre o leitor e o que é lido.

Decodi�icação= identi�icação/legibilidade 

Compreensão= entendimento/leiturabilidade

Segundo Aldrich e Fennell (1991, apud 

LOURENÇO, 2011) Um texto com boa 

leiturabilidade é quando pode ser lido facilmente 

de modo satisfatório aos olhos, se o leitor �icar 
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fadigado na leitura de um texto, existe grande 

possibilidade de que não ocorrerá compreensão 

do mesmo.

A compreensão crıt́ica é algo que 

depende do exercıćio de 

recepção ativa: a capacidade de, 

mais do que ouvir/ler com 

atenção, trabalhar mentalmente 

com o que se ouve ou se lê (MEC, 

1997, p.49).

O diálogo entre o leitor e o autor 

conduzido pelo texto escrito é o que chamamos 

de leitura interativa. Segundo (OLIVEIRA, 2005 

apud FRAGA, 2009).

Não se pode avaliar compreensão e 
produção de texto sem saber se o aluno 
coordenar as capacidades que lhes 
precedem resulta em testes que nem 
medem se o aluno está alfabetizado nem 
se é capaz de compreender ou produzir 
textos.

A decodi�icação é a identi�icação das 

letras, palavras, sıḿbolos e sinais. Segundo 

Ribeiro, (2005) A decodi�icação e compreensão 

estão ligadas a abordagens de ensino inicial da 

leitura, que geralmente são conhecidas com as 

abordagens de modelo ascendente, modelo 

descendente e modelo interativo.

2.2 Atividades de recreação
“A criança brinca com o que ela tem à mão e com o que ela tem na 

cabeça”. (Gilles Brougère¹)

Segundo dicionário Michaelis recreação é 

uma ocupação agradável para descanso de um 

trabalho e recuperação de forças para a sua 

continuação.

As atividades de recreação para crianças 

podem ser colocadas em forma de brincadeiras, 

jogos, brinquedos cantados, leituras, músicas, 

movimentos, gestos corporais dentre outros. E�  

importante que a escolha seja feita pela própria 

criança, assim ela se sente mais a vontade, como 

mostra a imagem ao lado. Com um bom 

planejamento a atividade de recreação além de 

um momento de descontração e interação entre 

as crianças passa a ser também um momento de 

aprendizagem.

Se as aprendizagens acontecem na 
interação com as outras pessoas, sejam 
elas adultos ou crianças, elas também 
dependem dos recursos de cada criança. 

¹Gilles Brougère, filósofo e 

antropólogo é conferencista e 

diretor do Departamento de 

Ciências da Educação da 

Universidade de Paris-Norte. 

Pesquisa a relação entre 

brincadeira, Educação e pedagogia 

escolar desde os anos 1970. Fonte: 

revista Nova Escola.

Brincadeiras.FIG 03
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Dentre os recursos que as crianças 
utilizam, destacam-se a imitação, o faz-
de-conta, a oposição, a linguagem e a 
apropriação da imagem corporal 

(BRASIL 1998, p.21, v.2).

2.2.1 Jogos e Brincadeiras

O termo briquedo se refere a objeto feito 

para divertimento de crianças. A brincadeira é 

uma reprodução transformada pelos planos das 

emoções e idéias de uma realidade vivida, onde 

os elementos da realidade aparecem com novos 

signi�icados.

A brincadeira é uma linguagem infantil 
que mantém um vıńculo essencial com 
aquilo que é o “não-brincar”. Se a 
brincadeira é uma ação que ocorre no 
plano da imaginação isto implica que 
aquele que brinca tenha o domıńio da 
linguagem simbólica (BRASIL 1998, p. 
27, v.1).

Os Jogos e brincadeiras incentivam e 

possibilitam o desenvolvimento da imaginação 

das crianças, além de gerar novas habilidades e 

sensação de liberdade. As brincadeiras fazem 

relação entre o mundo interno - imaginação, 

fantasia, e o mundo externo – realidade. Segundo 

Brasil, (1998) E�  na brincadeira que a criança 

estabelece diversas associações entre as 

caracterıśticas do papel assumido em relação a 

outros. Segundo ABBri

Brincando a criança está nutrindo sua 
vida interior, descobrindo sua vocação e 
buscando um sentido para sua vida. Ao 
brincar com outras pessoas, a criança 
aprende a viver socialmente, respeitando 
regras, cumprindo normas, esperando a 
sua vez e interagindo de uma forma mais 
organizada.

Os jogos e brincadeiras são grandes 

colaboradores no processo de aprendizagem, 

onde as crianças começam a conhecer 

compreender e muitas vezes a se expressar. Em 

muitos dicionários as expressões: jogo, brinquedo 

e brincadeira, têm signi�icados relacionados. 

Segundo dicionário Michaelis: 

Jogo - Brincadeira, divertimento, folguedo. 

Passatempo, em que de ordinário se arrisca 

dinheiro, ou outra coisa. Divertimento ou 

exercıćio de crianças;(Figura 04)

Relação Brinquedo, 
jogo, brincadeira.
FIG 04
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Brinquedo - Objeto feito para divertimento de 

crianças;

Brincadeira - Ação de brincar.

Segundo Porto (2008), o jogo imagina-se 

regras, o brinquedo é o objeto utilizado, e a 

brincadeira é a atividade realizada com o 

brinquedo ou jogo, então, jogar é também 

brincar e pode ser por meio de um brinquedo. 

Vendo que as palavras são sinônimas e tem 

relação entre elas, há uma área comum a essas 

atividades deste modo os jogos, brinquedos e 

brincadeiras fazem parte de um cenário lúdico, 

que reproduz alegria, divertimento e prazer.

Segundo Friedmann² (Apud TREVISAN 

2010) "As brincadeiras são aprendizagens 

sociais que pressupõem processos de relações e 

mediações entre as crianças e entre elas e os 

educadores". Essa relação é o que chamamos de 

interação, nessa interação a criança conhece 

diferentes formas de agir, expressar e comunicar, 

essa troca de experiências auxiliam na 

aprendizagem.

Brincar é colocar a imaginação em ação. O 
bom jogo não é aquele que a criança pode 
dominar corretamente, o importante é 
que a criança possa jogar de maneira 
lógica e desa�iadora, e que o jogo 
proporcione um contexto estimulador 
para suas atividades mentais e amplie sua 
capacidade de cooperação e libertação 
(Bruini³, 2009).

Segundo Brougère (Apud LOPES, 2005) “A 

criança não nasce sabendo brincar, ela aprende a 

entrar no universo da brincadeira a partir das 

relações que estabelece com o seu meio”.

As brincadeiras de faz-de conta, jogos de 

tabuleiros, cantigas, jogos tradicionais, jogos 

corporais, educativos, dentre outros, auxiliam o 

aumenta do conhecimento infantil através de 

ações lúdicas. A palavra lúdica vem do latim 

“ludos” e signi�ica brincar. Lúdico – são atividades 

que tem caracterıśticas de jogos, brinquedos e 

brincadeiras.

Os elementos e recursos disponıv́eis nesse 

universo em que a criança está inserida é o que 

permite a ela construir um “faz de conta”, a isso 

Gilles (2010) de�ine como Cultura Lúdica. A 
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curso de pós-graduação em 

Educação Lúdica no Instituto 
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(Isevec), na capital paulista.

³Eliane da Costa Bruini, 

Colaboradora Brasil Escola. 

Graduada em Pedagogia pelo 

Centro Universitário Salesiano de 

São Paulo – UNISAL
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cultura lúdica é uma cultura existente que pré-

de�ine um jogo ou as regras dele, mas, não se 

limita a elas, são signi�icações de vida que 

remete ao faz-de-conta, é a produção de uma 

realidade diferente da vivida. Para entrar na 

brincadeira é preciso que o indivıd́uo partilhe da 

mesma cultura.

As crianças, quando brincam, não estão 
apenas entrando em contato com a 
cultura de uma forma geral. Quando se 
brinca, aprende-se, antes de tudo, a 
brincar, a controlar um universo 
simbólico particular (BROUGE� RE, apud 
PORTO, 2008).

Assim, a criança além de brincar com o 

que tem nas mãos a imaginação é muitas vezes a 

maior contribuinte e aliada. Como mostra a 

Música descrita no quadro ao lado.

No mundo cheio de novas tecnologias 

percebi-se que o uso de brincadeiras tradicionais 

cada vez mais vem sendo substituıd́as pelos 

jogos eletrônicos e computadores, o que antes 

eram compartilhadas nas ruas e calçadas, hoje 

são compartilhados nas redes. Não �icando atrás 

a televisão com alguns desenhos, apresentam 

crianças auto-su�icientes, que aprendem tudo 

sozinhas, assim as brincadeiras que eram 

consideradas um aprendizado coletivo são 

substituıd́as por brincadeiras individuais.

2.2.2 Jogos Educativos

A utilização de jogos educativos é uma 

alternativa de aprendizagem muito importante 

na educação infantil, assim as crianças aprendem 

se divertindo, e se torna uma forma prazerosa de 

aprender. Esse tipo de jogos com caracterıśticas 

lúdicas auxiliam no desenvolvimento da 

aprendizagem e da linguagem, além de estimular 

a imaginação de crianças.

Os jogos provocam uma reação ativa, 
crıt́ica e criativa dos educandos, 
socializando o conhecimento. O aluno é 
diferenciado e valorizado como pessoa. 
Os aspectos afetivos são determinantes 
na construção da personalidade e eles se 
revelam de forma explıćita no jogo 
(FALKEMBACH, 2012, p. 4).

Os jogos utilizados como recurso 

pedagógico, além de auxiliar o professor em suas 

atividades em sala, facilitam na aprendizagem e 
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JOÃO E MARIA (Chico Buarque)

Agora eu era o herói
E o meu cavalo só falava inglês
A noiva do cowboy
Era você além das outras três
Eu enfrentava os batalhões
Os alemães e seus canhões
Guardava o meu bodoque
E ensaiava o rock para as matinês

Agora eu era o rei
Era o bedel e era também juiz
E pela minha lei
A gente era obrigado a ser feliz
E você era a princesa que eu fiz 
coroar
E era tão linda de se admirar
Que andava nua pelo meu país

Não, não fuja não
Finja que agora eu era o seu 
brinquedo
Eu era o seu pião
O seu bicho preferido
Vem, me dê a mão
A gente agora já não tinha medo
No tempo da maldade acho que a 
gente nem tinha nascido

Agora era fatal
Que o faz-de-conta terminasse 
assim
Pra lá deste quintal
Era uma noite que não tem mais fim
Pois você sumiu no mundo sem me 
avisar
E agora eu era um louco a perguntar
O que é que a vida vai fazer de 
mim?



FIG 05  Jogo educativo.
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aquisição do conhecimento da criança de forma 

prazerosa, introduzindo esses recursos de forma 

consciente e planejada a criança aprende 

brincando sem a pressão a que muitas vezes são 

expostas.

Os jogos constituem uma forma 
interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados 
de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de 
estratégias de resolução e busca de 
soluções. Propiciam a simulação de 
situações-problema que exigem 
soluções vivas e imediatas, o que 
estimula o planejamento das ações 
(MEC, 1998, p.47 apud AZOLA; SANTOS, 
2010, p. 24).

2.3 Percepção

Percepção – “Ato, efeito ou faculdade de 

perceber; recepção, pelos centros nervosos, de 

impressões colhidas pelos sentidos”. (Michaelis. 

2009)

De que modo o sentido da visão se 
apodera da forma? Nenhuma pessoa 
dotada de um sistema nervoso normal 
apreende a forma alinhavando os 
retalhos da cópia de suas partes (...) o 

sentido normal da visão apreende 
sempre um padrão global.(ARNHEIM, 
1980, apud BOCK, 2001,p.60)

A construção da percepção se inicia desde 

o nascimento, e vai se desenvolvendo com o 

passar do tempo, nos primeiros anos de vida a 

criança vai estabelecendo bases que lhe servirá de 

auxilio por toda vida. E�  o processo de assimilação 

da realidade que se baseia nas ações e 

experiências. A percepção sensorial é utilizada e 

percebida através dos sentidos: A visão, audição, 

tato, paladar, olfato.

Os fenômenos de percepção são colocados 

pelos psicólogos da gestalt como a lei básica da 

percepção visual. Segundo (GOMES, 2008) na 

percepção visual há um confronto entre as forças 

externas e internas, onde as externas são 

construıd́as pelos estıḿ ulos da retina, através da 

luz de objeto externo, e as internas é a 

organização das estruturas.

Segundo Bock, (2001, p.63) “o campo 

psicológico é entendido como campo de força que 

leva a procurar à boa-forma”. Equilıb́rio, simetria, 
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estabilidade, simplicidade e regularidade são 

elementos que conduzem à boa-forma.

2.3.1 Gestalt

A gestalt começou com uma escola de 

psicologia experimental, inicialmente com 

Christian Von Ehrenfels, por volta de 1910 teve 

maior êxito quando começou os trabalhos nas 

áreas de estudos da percepção, linguagem, 

inteligência, aprendizagem, memória, motivação, 

dentre outros. Através de muitas 

experimentações e formulação dessas teorias 

vem a �icar conhecida como a psicologia da 

forma ou Gestalt (GOMES, 2008).

Segundo (BOCK, 2001) a Teoria da Gestalt 

aponta questões importantes para o 

entendimento das relações existentes entre as 

partes e o todo, onde a percepção do todo não é 

o resultado do processo de simples união das 

partes.

2.3.1.1 Leis da Gestalt

Unidade – conjunto de mais de um 

elemento que se con�igura como “todo”.

Segregação – separação, identi�icação, 
destaque de unidades no todo.

Uni�icação – igualdade ou semelhança dos 

estıḿulos produzidos pela percepção visual. Onde 

os dois princıṕ ios básicos são: a proximidade e 

semelhança.

Fechamento – fator de fechamento que 

estabelece para formação de unidades. Obtido por 

meio organização dos elementos que compõem 

uma fechada.

Continuidade – impressão visual como as 

partes de sucedem por meio da organização sem 

quebras ou interrupções.

Proximidade – elementos ópticos próximos 

que tendem a ser vistos juntos, constituem um 

todo ou unidade dentro do todo.

Semelhança – igualdade de forma e cor, 

que quando agrupada por partes semelhantes 

tendem a construir uma unidade.
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FIG 06 Leis da Gestalt.
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Pregnância da forma – lei básica da 

percepção visual da gestalt. E�  a organização 

visual da forma do objeto. A facilidade na leitura 

e interpretação de um objeto conduz a um grau 

maior de pregnância.

2.3.2 Ergonomia Informacional

O termo ergonomia é derivado do grego, 

“ergon” que signi�ica trabalho e “nomos” 

signi�ica leis ou normas. Segundo Michaelis 

(2009) Ergonomia é o “Conjunto de estudos 

relacionados com a organização do trabalho em 

função dos objetivos propostos e da relação 

homem-máquina”. Visando promover o bem 

estar e a saúde aos usuários, para isso acontecer, 

às atividades ou uso de produtos devem ser 

realizados de forma correta.

A usabilidade é a capacidade que um 

sistema oferece ao usuário para a realização de 

atividades com e�icácia, e�iciência e satisfação.

Entende-se por Ergonomia o estudo das 
interações das pessoas com a 
tecnologia, a organização e o ambiente, 
objetivando intervenções e projetos que. 

visem melhorar, de forma integrada e 
não-dissociada, a segurança, o conforto, o 
bem-estar e a e�icácia das atividades 

humanas (ABERGO apud IIDA, 
2005).

A associação Internacional de Ergonomia 

divide a ergonomia em três caracterıśticas: 

Ergonomia Fıśica que é a relação estabelecida 

entre o homem e as atividades fıś icas, 

preocupando se com as caracterıśticas 

anatômicas, antropométricas e �isiológicas do ser 

humano. A Ergonomia Cognitiva trata dos 

processos mentais como: percepção, memória, 

raciocıńio e a interação entre o homem e o 

sistema o qual está envolvido. A Ergonomia 

Organizacional que envolve a comunicação, gestão 

de pessoas e organização de trabalho.

2.3.2.1 Ergonomia informacional como 

agente de comunicação

A ergonomia informacional pode ser 

entendida como o estudo de combinações dos 

dispositivos de sinalização e informação. Segundo 

GOMES (2006 p.73)
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Visibilidade, legibilidade e compreensão 
adequada das informações inscritas no 
produto, ou no posto, por meio de um 
design grá�ico e�icaz – levando em 
consideração as informações de 
identidade visual, de caracterıśticas de 
instruções de uso, de caracterıśticas 
técnicas e das intrıńsecas ao próprio 
objeto.

Assim ergonomia informacional visa às 

melhores condições de percepção, preservando o 

bem estar e segurança do usuário. Segundo Iida 

(2005) a ergonomia moderna estuda os sistemas 

onde há o domıńio dos aspectos sensoriais (a 

percepção e a informação). Iida destaca que:

“A comunicação é a transmissão de 

informações sejam elas verbais ou não-verbais, 

esse processo de comunicação só será e�icaz se o 

receptor recebe e interpreta corretamente a 

mensagem transmitida. E�  necessário que haja 

emissor e receptor neste processo”.

A visão como fonte de informação, é 

muito importante nesse processo de percepção, 

pois, uma grande quantidade de informação é 

apresentada diariamente, a preocupação e a 

forma como são disponibilizadas interfere na 

percepção e assimilação das mesmas. A 

comunicação e informação devem ser claras e de 

fácil entendimento proporcionando o 

entendimento de todos, mesmo a pessoas 

iletradas.

Para Oliveira (Apud Silva, M. Silva S, 2010) 

na comunicação o uso das cores é utilizado com 

objetivo na transmissão de informações, chamar 

atenção, contrastar e associar objetos de 

interação. Vermelho (perigo, alarme, atenção, 

alerta, calor e comando de interrupção), amarelo 

(advertências, testes, e lentidão), verde (passagem 

livre, normalidade, vegetação e segurança) laranja 

(valor limite e radiação), azul (frio, água, céu e 

água).

2.3.2.2 Tipogra�ia

A tipogra�ia é o processo de impressão de 

elementos grá�icos como: letras, números e 

sıḿbolos, usados na escrita para construção de 

textos, mensagens, dentre outras.

Os primeiros ensaios tipográ�icos surgiram 

ainda com o homem primitivo, por meio de 

desenhos feitos com pau e pedras, usados para 

expressar os acontecimentos diários. Esses 
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desenhos rudimentares são chamados de 

pictogra�ia que eram usadas para transmissão de 

mensagens antes do surgimento da escrita.

Segundo (RADFAHRER, 1999) A primeira prensa 

de tipos móveis foi inventada por Gutemberg, 

tinha como função alinhar as letras, formar 

linhas, torna-se o trabalho mais rápido e 

impressão mais fácil.

2.3.2.2.1 Evolução da tipogra�ia

Os tipos humanistas são relacionados às 

primeiras impressões dos tipos romanos e 

manuscritos do séc. XV.

A tipogra�ia neoclássica teve como 

precursor as letras encomendadas pelo rei Luıś 

XVI, possuem serifas terminadas em gotas.

A tipogra�ia de transição possui serifas 

mais a�iadas e um eixo mais vertical do que as 

letras humanista.

2.3.2.2.2 Estrutura e caracterıśticas do 
caractere

2.3.2.2.3 Caracterıśticas tipográ�icas

Vários fatores podem interferir na 

legibilidade de um tipo como espaçamentos, 

tamanho, forma, cor, impressão e tipo de papel. 

Segundo Strunck(1999 apud LOURENÇO 2011) a 

legibilidade refere-se à clareza de classi�icar 

corretamente um grupo de caracteres por parte 

do leitor. Segundo o guia de tipos a legibilidade é a 
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Tipos de Serifas.FIG 10
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habilidade que o leitor tem de identi�icar as 

letras uma a uma.

Um texto escrito todo em maiúsculo 

prejudica na velocidade da leitura, seu uso deve 

ser feito em situações de grande destaque 

segundo (SOUSA, 2002).

2.3.2.2.4 Espaçamento (entreletra, 

entrepalavras e entrelinhas)

Os espaços existentes entre as letras e em 

volta delas auxiliam na fácil identi�icação das 

palavras, ou seja, a fácil identi�icação não 

depende apenas da forma ou da tinta a qual se 

imprime, mas, depende também dos espaços 

vazios. Esses espaços vazios são chamados de 

espaçamentos entreletra, palavras e entrelinhas.

Para Cordeiro(1987 apud LOURENÇO, 

2011) a escolha do tipo, espaçamentos entre as 

linhas, extensão das margens se misturam, 

resultando em um texto bem impresso e com boa 

legibilidade.

2.3.2.2.5 Serifas

De acordo com dicionário Michaelis (2009) 

a palavra serifa signi�ica “Pequeno traço ou 

espessamento que remata, de um ou ambos os 

lados, os terminais das letras não lineares de 

caixa-alta e caixa-baixa”. São pequenos traços que 

aparecem no �inal das haster das letras. Existem 

vários tipos de serifas segundo Lourenço (2009) 

elas são categorizadas de acordo a sua forma e há 

uma grande variação delas como mostra a 

imagens abaixo.
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Representação de espaçamentos.FIG 09



Tipos com serifas: Times New Roman 

(1931-35, Stanley Morison, Victor Lardent), 

Centaur (1928, Bruce Rogers), Goudy Old Style 

(1915, Frederic W. Goudy), Georgia (1996, 

Matthew Carter), Lucida Bright (1991, Charles 

Bigelow, Kris Holmes), MS LineDraw (Microsoft), 

Sylfaen (1998, John Hudson, W. Ross Mills, 

Geraldine Wade), Bell MT (1931, Monotype - 

Richard Austin, 1788)

Os tipos quando utilizados e analisados 

letra a letra, se apresentam igualmente legıv́eis, 

embora os tipos com serifas auxiliam mais na 

leitura do que os tipos sem. As serifas 

aproximam as letras umas das outras formando 

as palavras e também servem de guia para o 

leitor no decorrer da linha em um texto, 

enquanto que os sem serifas, são mais 

recomendados em textos curtos como tıt́ulos, 

legendas, etc (SOUSA, 2002)

Tipos sem serifas: Gill Sans MT (1928-32, 

Eric Gill), Abadi MT (1987, Ong Chong Wah), 

News Gothic (1908, Morris Fuller Benton), 

Microsoft Sans Serif (1997 Microsoft), Arial 
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(1989-90, Robin Nicolas, Patricia Saunders), 

Verdana (1994, Matthew Carter), Century Gothic 

(1936-47, Sol Hess)Arial(1989-90, Robin Nicolas, 

Patricia Saunders), Verdana (1994, Matthew 

Carter), Century Gothic (1936-47, Sol Hess)

2.3.2.2.6 Ascendente e descendente

Os termos ascendentes e descendentes são 

utilizados para as partes que são estendidas a 

cima e abaixo da altura x, representada na 

imagem a baixo (Figura 11). As ascendentes 

devem ser estendidas o su�iciente para que não 

sejam confundidas entre outras (Figura 12).

Af ke y
Ascendente

Descendente

Altura x

FIG 11 Ascendente e Descendente.

ad
hn

ad
hn

Times Arial

FIG 12 Ascendente e Descendente.
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2.3.3 Segurança

Quando se trata de brinquedos infantis, é 

necessário bastante cuidado no que diz respeito 

à segurança, o material utilizado, tamanho, e 

componente. Para que a criança faça uso do 

produto sem se machucar ou sofrer danos. 

Segundo ABBri:

A certi�icação de brinquedos importados 

e nacionais baseia-se nas normas brasileira NBR 

11786, regulamentada pela portaria Inmetro n.º 

177, de novembro de 1998.

Segundo dicionário Michaelis segurança 

signi�ica:

1- Ato ou efeito de segurar; seguração 2- Estado 

do que se acha seguro; 3- garantia.

O Inmetro indica que as instruções e 

indicações devem ser lidas com atenção, na 

embalagem deve indicar a faixa etária 

recomendada. Os pais e responsáveis devem ter 

atenção dobrada com a compra de produtos que 

contém peças pequenas, elas são perigosas 
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FIG 13 Efeitos de luz - Sensação de cor.

quando usada por idade inadequada.

2.3.4 Cor

As cores são responsáveis pela produção 

de sensações e re�lexos sensoriais, onde cada uma 

tem vibração determinante em nosso sentido, 

podendo ser sensações estimulantes ou 

perturbador.

A cor é uma onda luminosa, um raio de 
luz branca que atravessa nossos olhos. E�  
ainda uma produção de nosso cérebro, 
uma sensação visual Segundo Farina 
(2006, p.1). 

Segundo (PEDROSA, 2008) Os efeitos 

luminosos provocam sensações que 

denominamos de cor, que são divididas em três 

grupos: Cor-luz, cores-pigmento opacas e cores 

pigmentos transparentes.



Cores pigmento opacas primárias.

FIG 16 Cor secundária.
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Desde a antiguidade os fenômenos fıśicos 

e quıḿicos são estudados por �ilósofos e artistas. 

O humanista, poeta, arquiteto e pintor Leon 

Battista Alberti (1404-1472), tornou-se o 

primeiro teórico das artes do Renascimento, 

de�iniu o vermelho, o verde e o azul as cores 

fundamentais que dão origem a todas as outras 

cores. As cores fundamentais ou cores primárias 

são compostas por três trıádes de cores: cor-luz, 

cores-pigmentos opacas, e cores-pigmentos 

transparentes.

Cor–Luz primária: Vermelho, Verde e Azul-

violetado, produzem o Branco.

Cores-pigmento opacas primárias: Vermelho, 

Amarelo e Azul. Produzem o Preto.

Cores-pigmentos transparentes primárias: 

Magenta, Amarelo e Ciano, Produzem também o 

Preto.

As cores são classi�icadas em: primárias, 

secundárias e as complementares.

Cor Primária: misturadas em quantidade variadas 

são responsável pela produção de todas as cores;

Cor Secundária – formada pela mistura de duas 
cores primárias;

41

FIG 14 Cores primárias.

Cor-Luz I�magem Cor pigmentos opacas Cores-pigmento transparentes

FIG 15
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Cor Complementares – “é a designação 
dada à cor secundária, pelo fato de que ela 
justaposta à cor primária que não entra em sua 
composição, complementa o espectro solar” 
(PEDROSA, 2008).

Deste modo, o espectro solar é 
condensado em cada um dos pares de cores 
complementares: laranja-azul, verde-vermelho e 
violeta-amarelo como mostra a �igura a baixo.

2.3.3.1 Cores e suas representações

As cores causam sensações e signi�icados 

diferenciados, essas sensações dependem do 

contexto em que estão inseridas. Assim “a cor é 

uma linguagem individual. O homem reage a ela 

subordinado às suas condições fıśicas e às suas 

in�luências culturais” (FARINA, 2006, p. 14).

As cores compõem estıḿulos psicológicos 

para a sensibilidade, podendo in�luenciar ao gosto 

ou não por algo. Elas apresentam signi�icados 

psicológicos que se referem a sensações 

cromáticas e acromáticas (FARINA 2006).

2.3.3.2 Sensações Acromáticas

Branco: ausência de cor, também estar associado 

ao batismo, casamento, primeira comunhão, neve, 

nuvens em tempo claro, limpeza, otimismo, paz, 

harmonia. Para os Orientais simboliza morte, o 

�im.

Preto: ausência de luz, também corresponde à 

sombra e escuridão, estar associada também a 

morte, funeral, tristeza, desgraça, opressão. A� s 

vezes remete a seriedade e elegância.

Cinza: gerada da mistura do preto com o branco. E�  
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uma cor neutra. Estar associada a pó, neblina, 

tempestade. Pode signi�icar tristeza, decadência, 

passado. No latim simboliza o intermédio entre a 

luz e a sombra.

2.3.3.3 Sensações Cromáticas

Vermelho: é a cor do amor, da atração e sedução, 

também estar relacionada a sinal de parada, sol, 

fogo, sangue, associada também a força, energia, 

paixão, violência, ação, emoção.

Laranja: agressão, competição, outono, pôr-do-

sol, luz, chama, calor, perigo, raios solares, 

também estar associada a desejo, dominação, 

força, energia, tentação, senso de humor.

Amarelo: �lores grandes, palha, luz, verão, calor 

de luz solar, iluminação, conforto, esperança, 

egoıśmo, inveja, ódio, espontaneidade, euforia, 

originalidade, expectativa.

Verde: mistura do amarelo com o azul, estar 

associado à umidade, frescor, bosque, águas 

claras, folhagem, mar, verão, bem estar, paz, 

saúde, abundancia, tranqüilidade, equilıb́ rio, 

serenidade, suavidade, �irmeza, coragem, 

descanso. Cor reservada e de paz repousante.

Azul: frio, mar, céu, gelo, feminilidade, águas 

tranqüilas, espaço, verdade, sentido, 

intelectualidade, paz, precaução, serenidade, 

con�iança, amizade, amor, sentimento profundo.

Violeta: enterro, engano, miséria, calma, 

dignidade, autocontrole, violência, furto, agressão.

Roxo: noite, janela, sonho, mar profundo, fantasia, 

mistério, profundidade, dignidade, justiça, 

egoıśmo, grandeza, espiritualidade, delicadeza, 

calma.

Púrpura: manto, igreja, calma, dignidade, 

autocontrole, estima, valor. E�  também a cor da 

teologia.

Marrom: terra, água lamacenta, outono, doença, 

desconforto, melancolia, resistência, vigor.

Rosa: mistura do vermelho com branco, nome 

dado a uma �lor, cor considerada feminina, remete 

a inocência.
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Prata: sentido de frieza e distanciamento. 

Carrega sentido de luxo, so�isticação.

Dourado: vinculada à escassez: dinheiro, luxo e 

felicidade. Associado a so�isticação por meio da 

nobreza.
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FIG 18 Painel do Público Alvo.

3.1 Análise do Público Alvo

O presente trabalho tem como público 

alvo, pais e crianças de quatro a seis anos, ambos 

os sexos, que estejam iniciando o processo de 

leitura, começando com o reconhecimento das 

letras e números, também é nesta fase que a 

criança vivencia com mais intensidade o seu 

processo de construção, os questionamentos 

pelos signi�icados das coisas e curiosidades 

estão sempre expostos. E�  a fase do processo de 

construção da identidade e autonomia das 

crianças. Diante disso, é o  momento para o 

fornecimento de informações e incentivo para 

que a criança construa gradativamente suas 

capacidades e desenvolvimento, seja nas áreas 

de leitura, escrita, como aprendizagens que lhe 

servirão de base para vivência em sociedade.

Caracterıśticas do público alvo

A criança nessa faixa etária começa o 

processo de identidade e autonomia, onde 

começa a fazer atividades “sozinhas” como, por 

exemplo: a escovação dos dentes, o uso do 

ANÁLISES
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banheiro dentre outras, mas, sempre 

acompanhada por um responsável seja em casa 

ou nas escolas. Nesta fase a criança já é capaz de 

criar história e narrá-las de acordo com a sua 

imaginação, a brincadeira de faz de contas estão 

sempre presentes, as crianças são capazes de 

assumir papéis variados de acordo com o 

momento da brincadeira, aos 5 anos começa a 

fase da diferenciação entre a realidade e a 

fantasia. Ainda nesta fase a criança começa 

manifestar interesse em interagir em grupos 

com participação em jogos, também conseguem 

identi�icar o próprio nome e dos colegas, 

referindo as capacidades motora são capazes de 

recortar, colar e encaixar pequenas peças.

Segundo Terra (200-), Piaget considera 

os estágios de desenvolvimento humano dividido 

em quatro perıódos, sensório- motor (0 a 2 

anos), pré-operatório (2 a 7 anos), operações 

concretas (7 a 11 ou 12 anos) e operações 

formais (11 ou 12 em diante). Cada perıódo 

corresponde a diferentes formas de organização 

mental e que todos os indivıd́uos vivenciam 

essas quatro fases, o inıćio e término de cada uma 

delas são in�luenciadas pelo meio em que está 

inserido. O público estudado se enquadra no 

perıódo intuitivo (dos 4 aos 7 anos) que é uma 

fase do perıó do pré-operatório assim como o 

perıódo da inteligência simbólica (dos 2 aos 4 

anos).

E�  no perıódo simbólico que surge a função 

dos sentidos, que permite o surgimento da 

linguagem, do desenho, da imitação, do faz de 

conta, do jogo simbólico. Tem a capacidade de 

produzir imagens mentais, transformando objeto 

em satisfação de seu prazer, também é a fase da 

teimosia, do egocentrismo “tudo é meu” (BELLO, 

1995). No perıó do intuitivo que corresponde de 4 

aos 7 anos, é a “idade dos porquês”, onde começa 

a diferi a fantasia do real, podendo dramatizar a 

fantasia sem que acredite nela.

Piaget (1978, apud PORTAL EDUCAÇA� O, 

2013) reconhece três tipos de estruturas mentais 

que aparecem na evolução do brincar infantil: o 

exercıćio, o sıḿbolo e a regra. Os jogos de regras 

que favorece a socialização do indivıd́uo são 

demonstrados por volta dos quatros anos onde há 

FIG 19

FIG 20

Pais lendo para a criança.

Crianças.
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uma queda no interesse dos jogos simbólicos e 

inicia o interesse pelos jogos de regras.

3.1.1 Produtos utilizados pelo público

Ao lado na (Fig. 21) mostra os produtos 

utilizados pelo público, caracterizando bem a fase 

a qual vivem, as revistas em quadrinhos, lápis de 

cores e palavras cruzadas, podem ser usados 

como auxilio pedagógico, os demais produtos são 

utilizados no dia a dia, alguns para brincadeiras e 

outros de uso diário como as roupas de produtos 

de higiene pessoal.

3.2 Análise de Concorrentes

A pesquisa foi realizada em sites de 

editoras e livrarias (fıśicas) onde existem 

produtos educativos para crianças das diferentes 

faixas etárias, com o intuito de observar os 

produtos existentes atualmente no mercado. A 

pesquisa de produtos educativos, lúdico-

pedagógicos tem como objetivo a analise de 

materiais, cores, formas utilizadas, que possa 

auxiliar no desenvolvimento do trabalho.

A tabela à seguir representa a analise de 
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FIG 21 Produto utilizados pelo público.
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comparação dos produtos existentes. Os produtos apresentados para analise são de diferentes categorias 

em virtude da grande variação de produtos com funções educativas como: jogos de cartas, quebra-

cabeças, jogos de memória, entre outros. São produtos distintos, mas, com propostas semelhantes, que é 

proporcionar atividades de leitura.

PREÇO

ACABAMENTO

COLEÇA� O

FORMATO

EDITORA/MARCA

FAIXA ETA� RIA

ESPECIFICAÇO� ES
(Descrição)

15,00 R$ 20,00 R$ 39,90 R$

Cartonado com quebra-cabeça Brochura Livro-fantoche cartonado

Quebra-cabeça Patinhas dedoches

30x30 cm 25,5x10,2 cm 13,5x25 cm

Todo livro Todo livroPaulinas

3 a 5 anos A partir de 4 3 a 5 anos

Livro com oito páginas, de 

ilustrações sendo quatro delas 

em formato de quebra-cabeça, 

com imagem em continuidade 

com a página anterior.

Ilustrações interativas e 

tridimensionais trazem uma 

surpresa a cada página, com 

detalhes que podem ser girados 

ou puxados, revelando mais 

ilustrações.

O livro fantoche possui patinhas macias. 

Desperta a criatividade, o estimulo 

sensorial e desperta ao hábito pela 

leitura. Durante a leitura da historia a 

cabeça do animal é movimentada pelos 

dedos.

TAB 01 Concorrentes - livros.

1. Quebra-Cabeça 2. Livro Tridimensional 3. Livro infantil com fabtoche

-
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PREÇO

MATERIAL

PESO

FORMATO DA
EMBALAGEM

FABRICANTE

FAIXA ETA� RIA

DESCRIÇA� O

46,99 R$

Embalagem de papelão 

0,369 g

30x31x5,2 cm

GROW

A partir de 4 anos

11,90 R$

Cartonado

0,275 kg

23x21x5 cm

Pais & �ilhos

A partir de 4 anos

12,90 R$

Cartonado

-

22,7x21,2x4,5 cm

Pais & �ilhos

A partir de 4 anos

31,90 R$

Madeira

1 kg

24x5x18 cm

Xalingo

A partir de 4 anos

39,90 R$

Madeira

1,3 kg

22x16,5x16,5 cm

Fundamental

A partir de 4 anos

99,90 R$

Plástico ABS

480 g

24,4x27x8 cm

Candide

A partir de 3 anos

120 associações de 

imagens para a criança 

observar e relacionar. 

Possui 30 cartelas com 

assuntos relacionados a 

cores, formas, animais, 

quantidade, �iguras 

geométricas dentre 

outras. Sempre que 

acertar a resposta o 

boneco mostra a cara 

feliz, quando errar 

mostras a cara triste.

Quebra - cabeça que 
ajuda na alfabetização 
de crianças, possui 
dois tipos de ache e 
encaixe um de 
palavras e outro de 
números. As 
combinações para o 
encaixe estão 
divididas em três 
partes.

Brincando de 
aprender, o jogo 
Contém 120 peças, 
com 25 imagens. Servi 
como auxilia no 
aprendizado de letras 
e na formação das 
palavras. Pode ser 
usado como material 
de apoio educativo.

O jogo que contém 
144 peças em madeira 
contendo letras 
maiúsculas e 
minúsculas. Estimula 
as crianças a 
montarem pequenas 
palavra e frases 
contribui no processo 
de alfabetização 
através do 
reconhecimento e 
ordenação das letras.

Contém 40 peças 
coloridas, auxilia na 
alfabetização, 
estimulando a 
atenção e 
criatividade, podendo 
ser usado como 
material de apoio ao 
educador.

Contém 66 atividades 
divertidas de 
linguagem, 
matemática, música e 
raciocıńio lógico. 
Possui atividades em 
português em inglês.

Resposta mágica Ache e Encaixe Soletrando ABCD Alfabeto móvel colorido Laptop infantil

TAB 02 Concorrentes - Produtos educativos.
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Produto 1

3.3.1 Análise Estrutural – Produto 1

O primeiro produto utilizado para análise 

estrutural é um livro de dimensões 30x30x1 cm 

em formato de quebra-cabeça, o mesmo possui 

dez páginas, sendo quatro delas composta em 

texto e outras quatro em quebra-cabeça e as duas 

capas. O livro é todo produzido em material 

cartonado. 

A união das peças do quebra-cabeça 

proporciona continuidade ao cenário que 

compõem a história, cada quebra-cabeça contém 

36 peças. Analisando as peças que compõe o 

mesmo, percebe-se a repetição no formato das 

peças, onde são apresentadas apenas três 

formatos diferentes. como mostram as imagens 1, 

2 e 3. 

Dimensões das peças: 1=4.5x5.9x0.1

2=7.3x4.5x0.1

3=4.5x7.3x0.1

Capa

3
0

 

30 
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FIG 22 Capa do Livro.
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TAB 03

3.3 Análise Estrutural

A análise estrutural consiste no estudo mais 

aprofundado de alguns produtos concorrentes, 

apresentados nas tabelas anteriores. Nesta etapa 

serão analisados dois produtos existentes no 

mercado: suas estruturas, funcionamento, materiais, 

medidas e outras. 

2

3

FIG 23

1

Perspectiva.

Livro Quebra-cabeça: Rike aprende boas maneiras

Cartonado

Cartonado

Cartonado

Material Acabamento

2

10

144

Capa

Página

Peça

Brochura

Brochura

Brochura

Componente Quantidade Fixação Espessura

Colagem

Encaixe

1 mm

2 mm

1 mm

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa

Análise estrutural - produto 1.

Encadernação sem costura



3.3.2 Análise Estrutural – Produto 2

O segundo produto utilizado para análise 

estrutural é um livro de dimensões 25,5 x 19,2 

cm, com ilustrações interativas e tridimensionais, 

contendo 12 páginas. As imagens tridimensionais 

são apresentadas em forma de andares e �ixadas 

através cortes e encaixes, são distribuıd́as no 

decorrer das páginas de acordo com a história. 

Algumas partes ao serem movimentadas pela 

criança colocam a mostra novas imagens que dão 

uma interação ainda maior. A capa do livro é 

produzida em material cartonado, os cadernos e 

imagens são produzidos de papel couche 300gr.

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa
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AcabamentoComponente Quantidade Material Fixação

Páginas

Capa 2 Cartonado Brochura

ANÁLISES

TAB 04

Produto 2

Capa
2

5
,5

 

19,2

12

9 Papel

Papel

Imag tridimensionais

FIG 24 FIG 26Capa do Livro Dimensões da imagem.

FIG 25 Perspectiva.

Uma história de Natal: bate o sino pequenino

Colagem

Cortes e encaixes

17,5

12
,0

Análise estrutural - produto 2.

Impressão e corte

Vinco e colagemEncad. sem costura
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3.4 Análise Ergonômica Informacional

A análise ergonômica informacional 

estuda as combinações e ajustes das ferramentas 

de informação, a forma como elas chegam ao 

usuário, tendo em vista em potencializar as 

condições de percepção, preservando a 

segurança do receptor.

O livro contribui com ensinamentos de 

boas maneiras, questionamentos e 

argumentações do comportamento infantil. A 

criança poderá aprender o uso das palavras: 

“desculpe-me”, “por favor”, “obrigado”. Além de 

aprender de forma lúdica, o jogo auxilia no 

ANÁLISES

desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

coordenação motora e a contribuição para 

estimular a leitura

Tipogra�ia

Os espaçamentos entreletras e entrelinhas 

(Fig.28) apresentado no texto são considerados 

pequenos, o que di�iculta a identi�icação dos 

caracteres, podendo as letras serem confundidas 

entre si. O texto escrito em caixa alta di�iculta 

ainda mais a compreensão nesse processo, as 

letras possuem formatos semelhantes e o 

espaçamento entrelinhas mesmo que seja normal, 

para os nossos olhos aparentam ainda menores 

do que realmente são, diante disso os caracteres 

minúsculos são mais adequados. Os caracteres 

apresentados no texto não possuem serifas, o que 

muitos autores entendem como ponto negativo, 

pois as serifas ajudam no agrupamento das letras, 

facilitando a leitura.

Produto 1 Livro Quebra-cabeça: Rike aprende boas maneiras

FIG 27 Páginas 8-9, livro 1.

Representação de espaçamentos.FIG 28

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa
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Cores

As imagens contidas no produto 

apresentam uma predominância das cores 

amarela, vermelho, laranja, marrom, azul, rosa e 

verde. Algumas dessas cores são consideradas 

como as primeiras a serem identi�icadas pelas 

crianças, sendo o vermelho a primeira, por ser 

uma cor marcante e atraente aos olhos �ica mais 

fácil distingui-las das demais, em seguida vem a 

cor amarelo que representa a curiosidade, o 

verde a natureza e o azul simboliza paz.

As cores que são apresentadas com mais 

frenquência neste produto com a �inalidade de 

chamar mais a atenção, e principalmente por 

nessa idade já serem reconhecidas e 

identi�icadas pelas crianças.

A tabela de cores foi desenvolvida de 

acordo com produtos consumidos pelo público 

estudado e produtos concorrentes analisados e 

apresentado anteriormente..

ANÁLISES

Algumas cores são responsáveis por causar 

efeitos de estimulo a aprendizagens, o amarelo por 

ser uma cor expansiva, abre a mente a novas idéias. O 

azul, o roxo e o laranja para a psicologia são 

responsáveis pelo estimulo no desenvolvimento da 

criatividade. A cor laranja despertando para o 

potencial tornando a pessoa mais con�iante, o roxo 

estimulando a resolução de problemas e o azul no 

aumenta a criatividade.

TAB 05 Primeiras cores identi�icadas pelas crianças.

TAB 06 Cores relacionadas a produtos utilizados pelo público.

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa
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O texto original foi escrito por Francesca 

Crespi, adaptado para o português por Andréia 

Schweitzer. O livro é descrito Por meio de uma 

lúdica história de Natal – Nascimento de Jesus e 

de Sua chegada na terra. As interações do texto 

aparecem com detalhes que pode ser girados e 

puxados proporcionando mais ilustrações.

Produto 2 Livro com Imagens Tridimensionais Tipogra�ia

Neste produto os espaçamentos 

entreletras são considerados pequenos, o que 

pode di�icultar o entendimento e a velocidade da 

leitura. Os espaços entrelinhas são classi�icados 

como normais como mostrado anteriormente. O 

texto apresentado em caixa-baixa e com uso de 

serifas além de facilitar a compreensão favorece 

continuidade das letras na formação da palavra, 

segundo (HEITLINGER 2007 apud 

PASCHOARELLI, MENEZES, 2009). Embora haja 

uma grande divergência na opinião de 

pesquisadores no que se trata do uso ou não de 

serifas, alguns acreditam ser mais adequadas, 

podendo diferenciar uma das outras, outros 

acreditam que os tipos sem serifas tenham um 

apelo particular nas crianças.

Cores

Neste produto as cores apresentadas 

retratam a magia do Natal.

Há uma variação de tom entre algumas 

cores, principalmente a cor azul, onde em um 

FIG 29 Páginas 8-9, livro 2

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa
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dado momento é apresentado um azul forte com 

pigmentos brancos representando uma noite de 

céu estrelado, de acordo com a história 

representa a noite do nascimento do menino 

Jesus. Em outro momento aparece um tom mais 

claro representando o céu durante o dia com 

anjos cantando.

O verde representando o pinheiro é a cor 

que mais aparece no decorrer da história, o 

pinheiro culturalmente é considerado um dos 

sıḿbolos do natal.

O branco apresentado nas vestes do coral, 

tem signi�icado litúrgico, é usado em momentos 

de festa como o natal e a páscoa, simboliza 

alegria, ressurreição e vitória e pureza.

3.5 Conclusão

Os produtos apresentados em análises 

têm propostas lúdicas, possuem interações 

diferentes, embora o objetivo principal seja o 

estimulo a leitura. O primeiro livro em forma de 

quebra-cabeça contribui com o raciocıńio lógico, o 

entendimento de continuidade e seqüência que 

são apresentados no quebra-cabeça como 

também na continuação do cenário. O segundo 

livro possui imagens tridimensionais e opções de 

movimento, que despertam para a curiosidade 

das funções de cada uma delas individual. As duas 

formas de abordagem tornam a leitura como um 

momento de interação que alimentam o processo 

de leitura e pode transformá-la em uma atividade 

prazerosa e espontânea. A�  medida que são 

colocados em contato tem mais chances de gostar 

do que se ler e abrir caminho para novos.

3.6 Requisitos e Parâmetros

Os requisitos consistem nas condições 

necessárias para adequação do produto, podendo 

relaciona-se à preferência do público e a forma 

estrutural. Os objetivos podem ser divididos em 

desejáveis e obrigatórios, os quais são utilizados 

como auxıĺio na composição de um novo produto.

Os parâmetros são caracterıśticas e 

TAB 07 Tabela de cores. 

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa
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aspectos que permite alcançar os requisitos.

A apresentação dos requisitos e parâmetros estão presentes na tabela abaixo. As informações 

propostas são apresentadas como indispensável para a realização do produto.

1. Mercado

2. Estruturais

3. Ergonômicos

4. Estilo

Possuir preço acessıv́el equiparado com o mercado Preço entre R$ 20,00 e R$ 40,00

Deverá estimular e incentivar o hábito pela leitura

Material leve e durável e atóxico Cartonado

25 x 20 cmProporcionar dimensões adequadas

Baixa complexidade Texto curto

Possuir fácil legibilidade

Tamanho adequado da tipogra�ia

Conter formas que agradem ao público Formas geométricas

Caracterıśticas unisex e que apresente ludicidade Cores e texturas que apresentem caracterıśticas infantis

Fonte 16 a 18

Espaçamentos e caracteres adequados

Requisitos Parâmetros

Desejado

Obrigatório

Desejado

Desejado

Desejado

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

TAB 08 Requisitos e Parâmetros.

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa

Atividades lúdicas

Objetivo

5. Ambientais Ciclo de vida do produto Materiais biodegradáveis ou reutilização de materiais Desejado

6. Segurança ObrigatórioNão conter pontas ou extremidades cortantes Arestas arredondadas
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4.1 Geração de Soluções

De acordo com as análises realizadas com 

produtos similares e baseando-se nos requisitos 

e parâmetros, deu-se inıć io a geração de 

soluções, as mesmas foram desenvolvidas 

baseadas em brinquedos e jogos infantis. O 

processo utilizado na fase de geração de 

soluções foi o brainstorming (BONSIEPE, 1984) 

e a construção de mapa mental com a utilização 

de palavra referente a movimentos e interações 

como girar, puxar, esconder, encaixar entre 

outras, a utilização dessas palavras foi inspiradas 

na técnica MESCRAI (BAXTER, 1998).

Durante essa etapa foram desenvolvidos 

soluções pensando uma forma de como o público 

poderia interagir com o produto, podendo 

brincar e tornar um momento de leitura 

prazeroso. Dentre as soluções selecionadas, 

foram feitos modelos volumétricos de três dos 

cinco, para o aperfeiçoamento dos mesmos. O 

material utilizado na confecção dos modelos 

foram cartão de sapateiro, E.V.A e papel su�ite.

3

2

1
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4.1.1 Solução 1

A solução 1 (Fig. 30) em formato de livro, 

onde em cada página encontra-se um texto 

referente as palavras que serão formadas junto 

as palavras-cruzadas. As letras são retiradas dos 

seus espaços e embaralhadas pelo usuário, as 

palavras a serem formadas estaram em destaque 

no texto para melhor identi�icação, em seguida 

serão encaixadas formando as palavras corretas.

O modelo volumétrico desta solução foi 

desenvolvido em material de E.V.A.

FIG 30 Solução 1

4.1.2 Solução 2

A solução 2 (Fig. 31) possui um tabuleiro 

com cartas e um dado para indicar a quantidade 

de casa a ser adiantadas. No tabuleiro existem 

casas espalhadas com sugestões de leituras, e 

feita a leitura ganha-se um bônus  para adiantar 

casas. As cartas são pequenas histórias referente 

ao tema do tabuleiro.

FIG 31 Solução 2
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4.1.3 Solução 3

Na solução 3 (Fig. 32) foram utilizadas 

imagens tridimensionais (pop-up), que podem 

proporcionar interação entre as crianças e os 

pais, as caracterıśticas tridimensionais são bem 

atrativas e podem estimular imaginação das 

crianças. A interação proporciona uma 

aprendizagem mais divertida.

O modelo volumétrico foi desenvolvido 

com papel, a montagem feita através de cortes e 

encaixes. A produção do modelo contribuiu no 

entendimento dos encaixes e na demonstração 

da continuidade das imagens apresentadas.

FIG 32

3

2

1

4.1.4 Solução 4

Utilizando as palavras esconder e puxar, foi 

desenvolvida a solução 4 (Fig. 33 ) a estrutura é 

formada por uma folha o miolo, entre outras duas. 

A parte interna quando puxada para fora, mostra a 

imagem em continuação com a imagem da parte 

externa. O texto segui como parte do cenário.

O material utilizado na produção do 

modelo foi o cartão de sapateiro e E.V.A. O cartão 

de sapateiro utilizado na representação das folhas 

internas, o meio entre as folhas �ica  vazado para o 

movimento da folha interna.

Miolo

FIG 33Solução 3 Solução 4
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4.1.5 Solução 5

A solução 5 (Fig. 35) foi desenvolvida 

através da ideia de movimento, onde surgiu a 

possibilidade de utilizar uma roleta para a 

seleção da história a ser lida, a ordem das 

histórias é resultado do movimento da roleta. 

Assim, seria uma forma de brincar e se divertir 

lendo historinhas. Na primeira ideia o texto seria 

FIG 34 Modelo da solução

disposto em cartas, em cada página teria cartas 

referente a uma história diferente.

Foi desenvolvido modelo volumétrico para 

melhor entender como seria desenvolvido a roleta 

e como o texto �icaria disposto no livro. O material 

utilizado na primeira tentativa de produção do 

modelo foi o E.V.A, em uma segunda tentativa foi 

utilizado a cartolina guache.

FIG 35 Solução 5

FIG 36 Estudo de localização da roleta
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4.2 Escolha de solução

Após estudos volumétricos das soluções desenvolvidas e avaliadas de acordo com os requisitos e 

parâmetros, foi escolhida a solução cinco, por apresentar melhor proposta lúdica podendo motivar e 

estimular as crianças ao hábito de leitura. O produto pode ser utilizado como auxilio em atividades de 

leituras realizadas nas escolas com os professores assim como em casa pelo pais.

Após a escolha da solução houve melhor entendimento e então decisão �inal da disposição dos 

elementos abordados no produto, como a fonte utilizada, o local de cada elemento e também as utilização 

das cores.

FIG 37 Layout da Solução
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5.1 De�inição do projeto

A solução escolhida foi a numero 5, por se 

destacar entre as demais pelo fato de atender 

melhor as indicações, além de ser mais atrativo. 

O produto possui uma roleta com imagens de 

cinco animais marinhos (gol�inho, estrela do 

mar, cavalo marinho, polvo e o pinguim), onde o 

movimento da roleta escolhe a página da vez a 

ser lida, possui também cartas referentes aos 

nomes de cada um deles. Assim deve ser 

montado o nome do animal referente a história.

Foram escolhido cinco animais marinhos 

e desenvolvido pequenas histórias sobre cada 

um deles. A escolha dos animais foi feita por 

serem animais longe do convıv́io e de difıć il 

acesso, já que vivem em áreas e regiões 

especı�́icas e principalmente por possuıŕ em 

caracterıśtica que despertem a curiosidade do 

público.

A fonte utilizada para o texto foi 

Merriweather por apresentar caracterıśticas 

semelhantes a forma como é escrita, 

proporcionando um fácil entendimento e 

reconhecimento das letras, o tamanho utilizado 

foi 18 pt, com espaçamento entrelinhas de 30pt, 

entreletras 43% e entrepalavras 150%, (Fig). As 

con�igurações de espaçamentos dependem do 

tamanho da fonte utilizada, como a fonte para 

crianças de quatro a seis anos de idade devem ser 

no mıńimo 16, consequentemente as 

con�igurações de espaçamentos são maiores para 

que as crianças não se confundam na hora da 

leitura. Foi utilizado fontes com serifas pois de 

acordo com as análise elas ajudam no 

agrupamento das letras e contribui na velocidade 

da leitura.

As cores utilizadas nas ilustrações tentam 

demonstrar o mais real possıv́el o ambiente no 

qual vivem esses animais. A predominância do 

azul em quase todas as páginas representando o 

mar, o verde demonstrando as plantas e o branco 

predominante na página do pinguim retratando o 

gelo.
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5.2 Estudo de Cores

De acordo com as pesquisas e todas as 

análises  realizadas com os produtos, percebeu-

se de grande quantidade de cores, a partir disso 

foi desenvolvido uma tabela de combinações.

FIG 38 Primeira página do livro

TAB 09 Combinações

5.3 Materiais

O papel paraná foi utilizado como principal 

material na produção do produto, usado como 

base para oferecer resistência e espessura às 

páginas, seu acabamento foi a laminação 

(impressão a laser). A espessura do paraná 

utilizado foi de 1.2mm.

O material utilizado para laminação do 

papel paraná foi o papel MARKATO, gramatura 

250. Para laminação foi usado cola cascorez para 

�ixação (Fig.41) passando uma leve camada de 

cola em apenas uma das faces.

Cartão ParanáFIG 39
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Para a colagem das duas faces do paraná, 

foi utilizado cola de contato (Fig.14), a qual é 

necessário passar a cola nas duas faces para que 

tenha melhor aderência.

FIG 40 Cola branca

FIG 41 Cola contato
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5.4 Rendering �inal

FIG 43CapaFIG 42 Contra capa
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5.5 Sistema funcional

O sistema funcional da roleta, é composto 

por dois pinos de material polimérico os quais 

são responsáveis pela �ixação e movimento da 

roleta.

1

RoletaFIG 44 Sistemas funcionais FIG 45

1. Pino

5.5.1 Movimento da peça

O pino proporciona o movimento da peça o 

que permite o giro para fora, permitindo a 

interação com as páginas seguintes.
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5.6 Detalhamento técnico

Nessa etapa será disponibilizado o 

detalhamento do produto, como foi produzido.

5.6.1 Processo de fabricação

O primeiro passo é a de�inição o layout 

das páginas e do miolo, em seguida será feito a 

paginação, e enviada para prova, depois de 

aprovado o arquivo é enviado para imposição e 

depois enviado para impressão. Na fase �inal do 

procedimento, passa pela impressão, dobradura, 

corte, separação das páginas, encadernação, 

embalagem e distribuição. 
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Imposição do layout

Impressão

Dobra e Corte

Inspeção

Espera

Operações

Inspeção

Espera

Armazenamento

Legenda:

Armazenamento

P1

Espera

Montagem das folhas

Armazenamento

5.6.2 Carta de processo

Confecção das folhas

P2

Capa

P3 P4 P5

Embalagem

Encadernação

Laminação

Corte

Impressão

Armazenamento

Confecção das cartas
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5.5.3 Desenho técnico

LEGENDA:
Corte: 
Vinco:

0.30

0
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2
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20.0 20.0

0.25
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FIG 46 Layout da página
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ACABAMENTO: Impressão a laser
FOLHAS: Papel Paraná + papel markato
ESPESSURA:
Paraná: 1.2 mm
Markato: gramatura 250

74

FIG 47 Especi�icações do material



PROJETO

TCC DESIGNMarcelandia Trajano de Sousa

75

FONTE: Merriweanther
TAMANHO: 18 pt
FOLHAS: papel markato
GRAMATURA: 250

ESPAÇAMENTOS:
Entrelinhas: 30pt
Entreletras: 43%
Entrepalavras: 150%

Con�igurações do texto:

FIG 48 Layout da página  e con�igurações do texto
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FIG 49 Layout das páginas do produto
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6.1 Fotos do Produto

FIG 53 FIG 55

FIG 50 FIG 52 Capa

Contra capa Espaço para as cartas

RoletaFIG 51

RoletaFIG 54

Folhas
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6.2 Produto em Uso

FIG 55 Utilização do produto
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7.1 Conclusões

O principal objetivo desse projeto foi 

desenvolver um produto que pudesse estimular 

crianças de quatro a seis anos ao hábito pela 

leitura. Diante disso foi desenvolvido um 

produto incorporando o lúdico às atividades de 

leitura.

Com a conclusão do produto pode-se perceber 

que os requisitos traçados tiveram grande 

importância na elaboração do mesmo, 

conseguindo atingir a maioria deles.

Durante o desenvolvimento deste trabalho 

compreendeu-se a importância de todas as 

disciplinas e conteúdos ministrados em sala de 

aula durante o curso, principalmente as 

disciplinas de Projeto, Linguagem visual, 

Ergonomia, Teoria da cor, assim como a 

importância de cada professor nos 

proporcionando o conhecimento.

Com o �inal deste projeto, espera-se que o 

desenvolvimento do produto consiga atingir sua 

�inalidade, tornando a leitura um momento 

prazeroso.
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7.2 Recomendações

Recomenda-se confeccionar o produto 

com papel Paraná da menor gramatura possıv́el, 

é apenas para da uma resistência maior ao 

material.

Para a laminação é sugerido papel de 

gramatura de no mıńimo 250g, a colagem deve 

ser manual, passando uma leve camada de cola 

na base de maior espessura, a quantidade de cola 

deve ser analisada levando em consideração a 

resistência do material, quanto mais rıǵido mais 

cola deve levar. O acabamento deve ser feito por 

impressão a laser.
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BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. 
Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Vols 1 e 2. Brasıĺia: MEC/SEF, 
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UniCEUB, 2008.

FOUCAMBERT, Jean. A Leitura em questão. Trad. 
Bruno Charles Magne. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994.
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