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RESUMO

de pesquisas, estudos e aplicações de design, compreender as questões de gênero na infância e potencializar as redes 

sociais entre os agentes: pais e responsáveis; ONGs, coletivos ou instituições; e crianças, para promover o acesso e 

ampliar diálogos quanto à diversidade na educação informal em relação à igualdade de gênero na infância. Para isso, 

foram desenvolvidas ações para o meio físico e digital com o objetivo de contribuir para a união dessa comunidade, 

disponibilizando um espaço para trocas de experiências e conteúdos sobre o assunto, através de pesquisas teóricas 

referenciadas, principalmente, por Louro (2007), Manzini (2008), Papanek (2006) e estudos metodológicos de design 

de Vianna et al (2012) e Garrett (2011).

PALAVRAS-CHAVE

Design digital; inovação social; comunidades criativas; igualdade de gênero; infância.

ABSTRACT

The current graduation project, composed by monography and a set of project elements, aims, through researches, 

studies and design applications, to understand gender issues in childhood and potentialize social networks between the 

agents: parents and guardians; NGOs, collectives or institutions; and children, to promote access and enlarge dialogues 

on diversity in informal education regarding gender equality in childhood. Thereunto, actions were developed for 

physical and digital environments in order to contribute to the union of this community, providing a space for exchange 

of experiences and content about the subject, through theoretical research referenced manly on Louro (2007), Manzini 

(2008), Papanek (2006) and methodological design studies by Vianna et al (2012) and Garrett (2011).

KEYWORDS

Digital design; social innovation; creative communities; gender equality; childhood.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho compreende o design enquanto agente e contexto articulador de ações sobre as questões de 

gênero na infância, entendendo que a mediação pode fortalecer o espaço de trocas e experiências da comunidade sobre 

o tema. Neste sentido, visa-se potencializar as redes sociais entre os agentes: pais e responsáveis; ONGs, coletivos ou 

instituições; e crianças, para promover o acesso e ampliar os diálogos quanto à diversidade na educação informal.

faixa etária dos 25 a 50 anos, que possuem, de certa forma, uma preocupação nas questões de gênero ou um interesse 

ou seja, as crianças de 7 a 12 anos de idade, no estágio de desenvolvimento operatório completo, quando vivenciam 

comunitárias que viabilizam, de alguma maneira, as questões de gênero, o feminismo, ou questões infantis ou de 

paternidade.

Para alcançar os objetivos do projeto, em nossa pesquisa teórica, utilizamos como base autores como Manzini (2008), 

Bonsiepe (2013), Papanek (2006), Forty (2007), Bürdek (2010) e Löbach (2001) para o estudo de design social e design 

sustentável. Neste conceito, o design deve projetar para o usuário e para a sociedade, visando qualidade de vida e 

sustentabilidade ambiental e social. Para o desenvolvimento teórico prático projetual, foi utilizado o método de Design 
Thinking, referenciado em Vianna et al (2012), contendo as etapas de “Imersão, Ideação e Prototipação” e para as ações 

projetuais do aplicativo e do website, foi utilizado o método de design de interação e interfaces de Garrett (2011), em 

wireframes e design visual. 

Ao realizar nossas pesquisas de campo, constatamos o interesse do nosso público primário em questões de gênero na 

iniciativas para discussão do tema. Percebeu-se, portanto, um potencial para ampliar estas demandas em comunidades, 

na medida em que, segundo Manzini (2008), comunidades colaborativas surgem a partir da necessidade de um grupo de 

pessoas de se unirem para um propósito em comum, em escala local. A partir dos dados coletados em nossas pesquisas, 

 

Para o desenvolvimento projetual, no capítulo um, abordamos o movimento feminista e de igualdade e desigualdade de 

gênero, bem como as etapas de desenvolvimento infantil para compreender como as questões de gênero poderiam ser 

abordadas na infância. Segundo Louro (2007), esse tema deve ser ampliado em outros processos de educação informal, 

e não somente tratado no ambiente escolar, já que deve atingir a criança de modos diferentes e com maior frequência, 

em situações do cotidiano.

[...] os indivíduos aprendem desde muito cedo - eu diria que hoje desde o útero - a ocupar e/ou a reconhecer 

naturalizadas que são, por vezes, muito difíceis de reconhecer (LOURO et al, 2007).

aplicativo, website e livro ilustrado.

No capítulo três do presente trabalho, foi prototipada a ação projetual do aplicativo, apresentada no capítulo anterior. 

Para sua validação, realizaram-se testes com usuários para que correções e ajustes fossem possíveis, visando o 

aprimoramento visual e de usabilidade em relação à experiência do usuário.

projetual em design e como cada processo e etapa possui sua importância na concretização de um projeto, bem como a 

compreensão do potencial que o mesmo possui para se formalizar como uma iniciativa em prol da igualdade de gênero 

na infância.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: DESIGN PARA INOVAÇÃO SOCIAL

Neste capítulo, apresentamos o contexto teórico do projeto, bem como os aspectos metodológicos, a partir de 

autores como Manzini (2008), Papanek (2006), Bonsiepe (2013), Forty (2007), Bürdek (2010) e Löbach (2001) para 

referenciar o design social e sustentável, Vianna et al (2012) e Garrett (2011) para abordar metodologia de pesquisa 

e desenvolvimento de projeto, bem como Louro (2003, 2007) e Souza (1995), para desenvolver o tema gênero e a 

igualdade de gênero.

compreender o desenvolvimento infantil e comportamento da criança.

Pensando em um mundo globalizado na contemporaneidade, a partir da expansão das ciências em conjunto com a 

industrialização, o universo de tecnologias e artefatos técnicos (como aparelhos celulares, computadores, internet 

cotidiana. Ironicamente, o ser humano se faz responsável por todas as mudanças sociais e tecnológicas ocorridas até 

hoje e, simultaneamente, critica a própria evolução.  partir desse contexto técnico e social que o design se posiciona 

como campo do conhecimento, uma vez que, segundo Bonsiepe (2013, p. 21), o design, como a ideia de um humanismo 

projetual, “seria o exercício das capacidades projetuais para interpretar as necessidades de grupos sociais e elaborar 

propostas viáveis, emancipatórias, em forma de artefatos instrumentais e artefatos semióticos”. Papanek (2006) 

corrobora com esta concepção, à medida que discute em sua obra sobre as responsabilidades sociais e morais do design 

para com a sociedade em desenvolver soluções inovadoras e que tenham como compromisso propor resultados aos 

“problemas reais”1 do ser humano. Nesta pesquisa, visamos mediar e articular processos de comunicação, compondo 

e discussões de gênero na infância; uma vez que, é por meio do exercício projetual que o designer tem a possibilidade 

de mediar aspectos culturais, desenvolvendo produtos e serviços que podem caminhar para uma (des) construção de 

hábitos e valores (MALAGUTI, 2013).

Sob a perspectiva do mercado e do desenvolvimento industrial, o design apresentou-se como ferramenta do capitalismo, 

com propostas projetuais que visavam favorecer a cultura de massa e o consumo. Forty (2007) deixa evidente em sua 

obra, Objetos de Desejo, que o design nasce em um determinado estágio do capitalismo, entre os séculos XIX e XX, em 

que sua contribuição histórica desempenhou um papel vital na criação da riqueza industrial, aqui entendida por um alto 

1  Na obra de Papanek (2006, p. 57), o termo “problemas reais” se refere a problemas que dizem respeito às necessidades da sociedade e suas 
demandas, contrapondo à ideia de que designers devem procurar por problemas ou “falsos desejos”. Nesse sentido, problemas reais são aqueles 
que surgem no cotidiano dos usuários, tornando-se angústias, que devem ser resolvidas com soluções inovadoras. 

valor de capital obtido pela indústria e empresários. Galbraith (apud BONSIEPE, 2013) coloca o design industrial no 

mesmo conjunto de técnicas das grandes corporações e empresas que visam expandir e manter o poder de mercado. O 

com a bandeira da globalização, estão procurando organizar o mundo, de acordo com seus interesses hegemônicos” 

de pessoas ou com o bem-estar social, mas busca com a produção de bens e serviços, um processo do qual o design faz 

parte, gerar lucro para o fabricante (FORTY, 2007).

ampliar sua função, uma vez que apresentam uma ideia intrínseca de melhorar a qualidade do mundo.  claro que 

possuímos o dever de repensar o posicionamento do designer, fazendo-se urgente rever a relação homem-natureza e 

homem-sociedade (MALAGUTI, 2013).

Mesmo não tendo meios para impor sua própria visão aos outros, [os designers] possuem, porém, os instrumentos 
para operar sobre a qualidade das coisas e sua aceitabilidade e, portanto, sobre a atração que novos cenários de 
bem-estar possam porventura exercer (MANZINI, 2008, p. 16). 

No entanto, a concepção de um design sustentável e de caráter social e humano não deve ser interpretada como 

manifestação de um idealismo ingênuo, afastado da realidade. Deve ser uma possível e incômoda questão fundamental 

ão 

deve ser formar uma consciência crítica frente ao desequilíbrio entre os centros de poder; isto é, ao desequilíbrio 

democrático entre os mais favorecidos e menos favorecidos.

das relações sociais. Esse desequilíbrio é profundamente antidemocrático, uma vez que nega a participação em um 

(BONSIEPE, 2013, p. 21).

realizada em 2016, que apontou uma série de dados que demonstram a desigualdade social de gênero no Brasil: As 

mulheres brasileiras estudam mais que os homens e trabalham mais horas nos afazeres domésticos, mas ainda recebem 

salários menores e têm menos cargos de poder (EXAME, 2018). Esses dados demonstram, em pequena escala, como a 

além de diversas outras situações, desde violências psicológicas e morais até casos de estupros e agressão física.
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Figura 1: Dados do IBGE que mostram a desigualdade de gênero no país em 2016.

Em vista desse cenário, o presente trabalho, com o objetivo principal de articular e mediar, por meio do design, a 

comunicação da rede social composta entre os agentes: (a) pais e responsáveis; (b) ONGs e coletivos ou instituições 

e (c) crianças, para promover o acesso e ampliar a troca de informações entre esses agentes no que se diz respeito à 

educação informal infantil com enfoque na igualdade de gênero, propõe uma discussão no campo do design, instigando 

e colocando em foco como designers podem potencializar e contribuir como agente propulsor de mudanças no campo 

da inovação social, que promova / evoque a igualdade de gênero no Brasil. Desse modo, nesta pesquisa, estudamos os 

conceitos de inovação social, comunidades colaborativas e redes projetuais, bem como as etapas do desenvolvimento 

infantil, uma vez que, segundo Louro et al (2007), é através da educação que sujeitos são formados e aprendem a 

ocupar/reconhecer seus papéis sociais e, consequentemente, reproduzir os valores aprendidos enquanto crianças. 

1.1. DESIGN SOCIAL E SUSTENTÁVEL

O design para a inovação social é atualmente um dos propulsores da pesquisa em design para a sustentabilidade, sendo 

Manzini (2008) um de seus maiores promotores. Outros autores como Bonsiepe (2013), Papanek (2006), Forty (2007), 

Bürdek (2010) e Löbach (2001) são também referências para discutirmos a realização de projetos voltados para as 

necessidades do indivíduo e da comunidade como prioridade. 

Em cada projeto devemos questionar em primeiro lugar a importância que ele terá para a socieda de, se o resultado 

consideradas somente as vantagens econômicas e sim os possíveis efeitos sobre a comunidade (LÖBACH, 2001, p. 
22).

diferentes comunidades, que resultem em qualidade de vida2 e inclusão social. Implica atuar em setores onde há pouca 

ou quase nenhuma atuação do designer e baixo interesse da indústria e do mercado, uma vez que são projetos que 

não visam ao lucro como seu principal objetivo (PAZMINO, 2007). No entanto, algumas atividades de design podem 

apresentar um caráter social, apesar de não terem sido projetadas com o objetivo de serem designs socialmente 

responsáveis. Isto ocorre, pois o objetivo primário do design para o mercado é criar produtos e serviços para venda, 

enquanto que o objetivo primordial do design social é a satisfação das necessidades humanas. Contudo, não devemos 

entender “modelo de mercado” e “modelo social” como opostos binários, mas diferenças que possibilitem produtos e 

serviços projetados no modelo de mercado, e que também atendam às necessidades sociais (MARGOLIN & MARGOLIN, 

2004).

necessário priorizar requisitos sociais, que devem ser considerados em todas as etapas e processos de desenvolvimento 

e produção do produto ou serviço. Esses requisitos exigem do designer uma ação projetual interdisciplinar, aplicar 

metodologias de desenvolvimento de projetos de outros campos do conhecimento (como os citados abaixo), para 

que os problemas e necessidades sociais sejam atendidos dentro do projeto, além de uma sensibilização nas áreas de 

2 
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ecologia, sociologia, psicologia, políticas públicas e antropologia. Além disso, devem ser considerados alguns fatores, 

como tecnológicos, estéticos, ambientais, culturais, ergonômicos e funcionais (Figura 3) (PAZMINO, 2007).

Figuras 2 e 3: Fatores necessários ao desenvolvimento de projetos de design social.
Fonte: (PAZMINO, 2007, p. 3-4).

Papanek (2006), como referência em design social, em sua obra, Design for the real world, discorre sobre as 

responsabilidades de designers e como seus projetos e criações são responsáveis por praticamente todos os produtos 

que representa a ação efetiva que designers tomam com base naquele problema.

profundidade, deve-se observá-lo através de mais de uma perspectiva, simultaneamente, para que todas as faces 

do problema sejam consideradas. Designers devem ter sensibilidade para mapear situações problemas e suas 

complexidades, visando novas e melhores soluções guiadas para um design social efetivo, a partir de quatro princípios 

listados pelo autor:

1. Que o design de qualquer produto não relacionado a seu meio sociológico, psicológico ou ecológico não é mais 
possível nem aceitável;

2. Que o design de produtos e ambientes deve ser realizado por meio de equipes interdisciplinares;
3. 

trabalhadores que fazem as coisas que os designers projetam;
4. Que a biologia, a biônica e campos relacionados oferecem novos insights para os designers. Designers devem 

encontrar análogos, usando protótipos biológicos e sistemas para abordagens de design selecionadas de 
campos como etologia, antropologia e morfologia 3).

Assim como Papanek (2006), o processo projetual no Design Thinking também aponta técnicas em diferentes etapas 

visando interdisciplinaridade e colaboração. Na primeira etapa, chamada de Imersão, a equipe de projeto aproxima-se 

Preliminar e em Profundidade; a primeira tem como objetivo o reenquadramento e o entendimento inicial do problema, 

na fase seguinte do projeto, Ideação. Na Imersão Preliminar e em Profundidade, destacamos as técnicas de Pesquisa 

Exploratória, Entrevistas e Sombra, utilizadas em nosso projeto, para uma pesquisa de campo preliminar que auxilia a 

equipe no entendimento e contexto a ser trabalhado, através da observação participante do público a ser estudado, e 

uso de pesquisas qualitativas (VIANNA et al, 2012).

3  “1. That the design of any product unrelated to its sociological, psychological, or ecological surroundings is no longer possible or acceptable; 
2. That the design of products and environments must be accomplished through interdisciplinary teams; 3. That such na interdisciplinary team 
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Figuras 5 e 6: Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking

utilizadas para compreensão do problema na etapa de Imersão em Design Thinking, na imagem inferior.
Fonte: (VIANNA et al, 2012, p. 23).

na construção de visões sobre futuros possíveis e sustentáveis. Para o autor, o desenvolvimento sustentável e a 

inovação social e tecnológica dependem da criatividade e das habilidades de design, assim como depende de uma 

descontinuidade sistêmica. Isto é, depende de um processo que desconsidera o crescimento contínuo de seus níveis 

de produção e consumo material como uma condição normal, para estruturar a qualidade do ambiente social e físico, a 

partir de um processo local de aprendizagem, que possui como público característico as minorias sociais, como grupos 

de diversidade cultural (MANZINI, 2008).

sociais, trazemos um desenho animado em estilo cartoon 2D americano, chamado ‘Steven Universo’ (Figura 7), estreado 

em 2013 na Cartoon Network4 e criado por Rebecca Sugar5. Steven Universo é um desenho infanto-juvenil que apresenta 

a história do personagem Steven, que se descobre uma ‘crystal gem’, uma espécie alienígena de seres chamada ‘gems’ 

com poderes sobrenaturais. O cartoon apresenta vários episód

simples e com uma paleta de cores predominantemente rosa, roxa e azul. À medida que a história do personagem é 

relatada pelos episódios, a série trata de diversos assuntos sociais de nossa cultura contemporânea de forma lúdica, 

de fácil compreensão para crianças e adolescentes. Steven lida com diversos problemas do cotidiano, como seu 

relacionamento com seu pai, a ausência da mãe, crises de identidade, relações de gênero e representatividade sexual e, 

assim, trabalha essas questões de maneira inclusiva, já que retrata um tema pouco comum em séries de tv infantil, além 

de representar situações e processos nos quais crianças enfrentam em seus cotidianos.

Figura 7: Personagem Steven com suas amigas ‘crystal gems’.

A intenção da criadora, desde o princípio, era de trabalhar com as representações de gênero que quebrassem a rivalidade 

entre homens e mulheres, assim como divulgar a ideia de que, ao contrário do estereótipo social disseminado pela 

dominação masculina, um homem ou menino pode demostrar emoções sem fragilidade. Steven é um personagem que 

contradiz os estereótipos de herói forte, violento e másculo, como pode ser evidenciado por sua construção e forma de 

corpo, suas roupas, posições gestuais e comportamentos. Em adição, Steven se apaixona por sua melhor amiga, Connie, 

que possui uma postura muito mais ativa, violenta e agressiva, invertendo os papéis de gêneros (BARBOSA, 2018).

4  Cartoon Network é um canal de TV por assinatura pertencente a Turner Broadcasting System (subsidiária da Warner Bros.). Possui geração 
própria e exibe a sua programação em língua portuguesa no Brasil, além de exibir principalmente conteúdo animado para todas as idades, porém 
com foco no público infanto-juvenil.

5  Rebecca Sugar é uma animadora, compositora e diretora norte-americana, criadora da série de televisão animada “Steven Universe”. Além 
disso, também trabalhou na série “Hora de Aventura” como escritora e artista de storyboard.
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Apesar de vários episódios da animação retratarem temáticas de gênero, apresenta outros conteúdos voltados ao 

exercício de valores no cotidiano das crianças como respeito, obediência, compreensão, humildade, etc. O desenho 

não necessariamente tem a intenção de educar formalmente a respeito das diferentes identidades de gênero e 

histórias e personagens, ainda que dissidentes das normas sociais binárias com as quais estamos acostumados. 

tais conceitos em mente que é possível compreender a importância da mídia televisiva na difusão de questões sociais 

e inclusivas, considerando o papel preponderante das animações como uma educação assistemática (ou informal) para 

crianças (BARBOSA, 2018; GOMES et al, 2018; WASCHBURGER, 2018).

Com base nos conceitos e projeto apresentados e tomando como base a ideia e o conceito de inovação social de 

1.2. INOVAÇÃO SOCIAL 

Manzini (2008) traz em sua obra, “Design para a inovação social e sustentabilidade”, o conceito de sustentabilidade 

social e inovação social, que seriam processos visando um desenvolvimento sustentável, uma transformação capaz de 

ser entendida por aqueles que a experienciam como uma melhoria nas condições de vida.

A expressão sustentabilidade social refere-se às condições sistêmicas através das quais, seja em escala mundial 
ou regional, as atividades humanas não contradizem os princípios da justiça e da responsabilidade em relação ao 
futuro, considerando a atual distribuição e a futura disponibilidade de “espaço ambiental” (MANZINI, 2008, p. 23).

Estes processos ocorrem a partir de uma série de iniciativas locais que serão cada vez mais capazes de romper os 

padrões consolidados e guiar as comunidades rumo a novos comportamentos e modos de pensar, que são denominados 

descontinuidades locais, como mencionado no item anterior. São, na maioria das vezes, oriundos de atividades de 

minorias sociais e são iniciativas cruciais para promover e orientar o processo de transição rumo à sustentabilidade 

social, se caracterizando, assim, como experimentos sociais (termo utilizado pelo autor), uma vez que emergem das 

próprias comunidades e não possuem garantia de sucesso (MANZINI, 2008).

Como evidência dessas iniciativas locais, apontamos os dados obtidos na pesquisa de campo realizada para esta 

pesquisa (Apêndice A). Foi observada a participação dos pais em grupos de redes sociais (online ou não) para discutir 

a respeito da criação infantil, emergentes e mantidas a partir das próprias comunidades. Um exemplo a ser citado é 

o grupo no Facebook, Papo de Mãe, uma rede fechada e local, que tem como objetivo reunir mães e futuras mães que 

frequentam a região de Barão Geraldo e arredores. Com o intuito de trocar experiências e discutir acerca da criação e 

educação infantil (como feminismo e questões de gênero), buscam ajuda mútua entre as participantes.

Pensando sobre estas mudanças de comportamento, que emergem de processos organizacionais bottom-up (que 

será discutido no item 1.2.1.), inovação social “refere-se a mudanças no modo como indivíduos ou comunidades agem 

para resolver seus problemas ou criar novas oportunidades” (MANZINI, 2008, p. 61). Para Thackara (2008), tanto a 

inovação social quanto soluções tecnológicas fazem parte da transição para a sustentabilidade, sendo esse um mundo 

menos voltado a coisas materiais e sim, voltado para as pessoas. A inovação social faz parte da capacidade da própria 

sociedade de solucionar os seus problemas de forma criativa.

de produção e consumo, considerando não somente termos ambientais, mas também questões econômicas, sociais 
e institucionais. Apesar do fato de que inovações sociais podem ser não planejadas ou acontecer espontaneamente, 
se condições favoráveis forem criadas por meio do design, elas podem ser encorajadas, empoderadas, reforçadas, 
ampliadas e integradas com programas maiores para gerar mudanças sustentáveis (CIPOLLA, 2012 apud PEREIRA 
et al, 2016, p. 38).

Manzini (2008) também sustenta essa ideia, quando posiciona que períodos particularmente intensos de inovação 

social tendem a ocorrer com a ligação de dois fatores, sendo estes quando novas tecnologias penetram nas sociedades 

e quando problemas particularmente urgentes ou difusos devem ser enfrentados por aquela comunidade, “portanto, 

considerando a combinação desses dois fenômenos, é fácil prever a manifestação de uma nova e imensa onda de 

inovação social” (MANZINI, 2008, p. 62).

1.2.1. COMUNIDADES CRIATIVAS E ORGANIZAÇÕES COLABORATIVAS

Podemos denominar cenários de comunidades colaborativas quando o processo de inovação social se manifesta 

localmente, gerando modos de vida em comum nos quais espaços e serviços são compartilhados; atividades de produção 

globais. Estas possuem sempre um denominador comum, que é a expressão de mudanças radicais na escala local, isto 

diferentes e intrinsecamente mais sustentáveis (MANZINI, 2008). Como exemplos, podem ser citadas as atividades de 
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co-housing (pessoas diferentes vivem em casas compartilhadas), microberçários e microcreches (pais que se unem para 

montar um espaço compartilhado de creche e/ou berçário), lares compartilhados (onde jovens e idosos moram juntos, 

ajudando-se mutuamente), entre outros, que fazem parte de uma busca da comunidade por soluções concretas, que 

acabam reforçando o tecido social, sem esperar por uma mudança geral de sistema (na economia, nas instituições, nas 

infra-estruturas, etc.). Estas comunidades utilizam das tecnologias de informação e comunicação comuns já existentes 

para criar sistemas e organizações totalmente novos (MANZINI, 2008).

Como projeto referencial em design, inspirado em uma comunidade colaborativa, trazemos a plataforma Baby Center. 

O aplicativo nasceu no Brasil em 2008 (membro da empresa Johnson & Johnson), a partir do sucesso da comunidade 

nos Estados Unidos. Criada para pais e mães em qualquer estágio, desde quando decidem engravidar, até pais de 

adolescentes, tem o objetivo de ser um ambiente em que as pessoas possam expressar livremente, com a troca de ideias 

e experiências e o apoio mútuo entre usuários (Figura 9). A comunidade teve um rápido crescimento e hoje, no Brasil, 

possuem milhões de usuários. O aplicativo disponibiliza diversas informações para as diversas fases da gravidez (item 

“gravidez” do menu principal) e do bebê recém-nascido (item “bebê” do menu), como artigos escritos por especialistas 

“comunidade” do menu), fotos informativas, entre muitos outros conteúdos (Figura 8).

 

Figuras 8 e 9: Plataforma da comunidade BabyCenter e itens do menu “comunidade”.

A tecnologia de redes e grupos sociais digitais está desempenhando um papel cada vez maior na maneira como os 

 não apenas recorrem à Internet em busca de 

fontes alternativas de informação, mas também para orientação e apoio em suas funções de paternidade. As mudanças 

modo direto e ativo. Produzem sociabilidade quando uma comunidade criativa e colaborativa “se consolida como uma 

quanto qualidade social” (MANZINI, 2008, p. 68).

Um exemplo de empreendimento social difuso para nossa pesquisa é a comunidade campineira Mães Amigas (Figura 

10), uma rede de relacionamento materno que acolhe a mulher em todas as fases da maternidade, além da extensão 

familiar dessa mãe, como pais, avós, sogras, madrastas, etc. O grupo nasceu em 2011, a partir de uma pequena 

comunidade presencial de mães para discutir diversas questões da maternidade e trocas de experiências. Uma rede de 

relacionamento que, atualmente, se reúne tanto remota quanto presencialmente, em eventos, palestras, workshops, 

entre outros (item “eventos” do menu), e caracteriza-se como um exemplo de comunidade colaborativa, uma vez que 

nasceu do próprio interesse de uma pequena comunidade local e se sustenta pela colaboração de todos os integrantes 

participantes. Possui também, na plataforma, no item “conteúdo”, diversas informações relevantes e de interesse 
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para mães, bem como uma carteirinha com um clube de desconto em eventos e lojas para as mães que participam da 

comunidade (item “clube de desconto” do menu).

Figura 10: Website da comunidade campineira Mães Amigas.

Em vista dos projetos referenciais apresentados, percebe-se que o processo colaborativo das comunidades resulta em 

empreendimentos (produções ou iniciativas de serviço) que fomentam modelos de atividades locais, principalmente por 

estabelecerem relações diretas entre os participantes do projeto, que se tornam, por sua vez, também, co-produtores, 

uma vez que os próprios consumidores (de produtos/serviços/conteúdo) também produzem conteúdos/produtos/

serviços (MANZINI, 2008).

de como o design pode contribuir para a mediação/consolidação dessa rede, de forma que a comunidade tenha uma 

comunicação efetiva entre os agentes instituições/ONGs, que podem colaborar para promover a discussão e/ou ações 

de maior impacto social.

As comunidades criativas foram descritas até o momento como iniciativas “de baixo para cima” (bottom-up), que se 

caracterizam por ações emergentes e promissoras de inovação social. Nestes casos, ocorre a participação direta e ativa 

das pessoas interessadas, também frequentemente sustentada por trocas de informações com outras organizações 

similares, tornando-se interações entre pares (MANZINI, 2008). Quando interagem pela intervenção de instituições, 

organizações cívicas ou empresas, ainda que tenham os mesmos interesses sociais, são denominadas intervenções “de 

cima para baixo”.

As comunidades criativas e os empreendimentos sociais difusos devem ser considerados como iniciativas “de baixo 
para cima” não porque tudo acontece através do envolvimento ativo das pessoas diretamente interessadas, mas sim 
porque esta é uma precondição de existência (MANZINI, 2008, p. 76).

Nas nossas pesquisas de campo realizadas, pode-se notar uma condição potencial de inovação social, e comunidades 

criativas e colaborativas, na medida em que muitos pais se unem em grupos e redes online ou presenciais de ajuda 

mú Facebook, discutem e trocam experiências (em 

com as crianças, entre outras), ou em comunidades fechadas de pais/responsáveis que frequentam sempre o mesmo 

ambiente de lazer, como o parquinho público para crianças. Além desses exemplos, há ainda pais que revezam entre si 

necessidade, assim, de colocá-las em creches institucionais.

1.2.2. REDES PROJETUAIS

especial as redes sociais digitais, tornaram-se um suporte para a vida cotidiana dessas comunidades, pois possibilitam 

a comunicação e as trocas de experiências pessoais. Segundo Manzini (2008), os usuários se tornam, cada vez mais 

frequentemente, co-produtores dos serviços fornecidos (como em blogs, podcasts, wikis, websites de redes sociais, 

motores de pesquisa, grupos virtuais, etc.) e, consequentemente, as redes sociais geram organizações não-hierárquicas 

e horizontais (caracterizam-se por relações “entre pares”, como citado anteriormente). Assim, “diversos casos mostram 

que (...) as tecnologias podem também sustentar os esforços dos usuários para resolver problemas (reais) no mundo 

(real)” (MANZINI, 2008, p. 95) e, dessa forma, promovem e mantêm tanto as comunidades criativas e seus casos 

promissores quanto os empreendimentos sociais difusos e suas organizações colaborativas.
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Em vista dos estudos realizados em design social, design sustentável e os processos de inovação social e redes projetuais 

citados, levantam-se as questões, o que os designers podem fazer para potencializar e mediar processos de inovação 

acontecer através de duas modalidades, segundo Manzini (2008): projetando em (designing in) e projetando para 

(designing for) as comunidades criativas.

• Projetando nas
“peer to peer”) com os outros agentes envolvidos na elaboração desses empreendimentos sociais difusos ou nas 

organizações colaborativas. Assim, “nesta modalidade, os designers têm a missão de facilitar a convergência 

dos diferentes parceiros em torno de ideias compartilhadas e potenciais soluções” (MANZINI, 2008, p. 97, 

grifo original do autor). Segundo o autor, esta atividade requer uma série de habilidades em design: promover 

a colaboração entre diversos atores sociais (comunidades locais, instituições, centros de apoio); participar na 

construção de visões e cenários compartilhados; combinar produtos e serviços já existentes para sustentar a 

comunidade criativa com a qual os designers colaboram.

• Projetando para
e, após observar seus potenciais e fraquezas, intervir em seus contextos para torná-los mais favoráveis, 

soluções habilitantes
iniciativas facilitadoras tais como plataformas, cenários e eventos catalisadores” (MANZINI, 2008, p. 97, grifo 

original do autor).

Nesse sentido, o presente trabalho, possui a proposta de desenvolver diferentes ações (que serão mais bem descritas 

no capítulo 2 deste trabalho) para e com a potencial comunidade colaborativa analisada nesta pesquisa, unindo os 

agentes: pais e responsáveis; ONGs e instituições; e crianças de 7 a 12 anos de idade; promovendo, assim, a colaboração 

entre esses atores sociais.

1.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNERO E FEMINISMO

e rever o comportamento desses pais e dessas crianças como indivíduos desenvolvedores de valores e morais, que 

visam a discussão das questões de gênero em seu cotidiano e na criação de suas crianças. Para tanto, apresentaremos 

e iremos contextualizar o conceito de gênero, de acordo com estudiosos no assunto, bem como entender as fases de 

desenvolvimento de crianças e, principalmente, a partir de pesquisas de campo realizadas, entender o comportamento 

Apesar de o Brasil estar na posição 95º no ranking de países com maior desigualdade de gênero (entre 149 países inclusos 

na pesquisa) (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018), o que sugere uma posição relativamente positiva em comparação com 

diversos outros contextos e países, de acordo com as Nações Unidas no Brasil (ONUBR, 2016), a taxa de feminicídios6 

no Brasil é a quinta maior do mundo, com uma taxa de 4,8 mortas para 100 mil mulheres. Além disso, no Brasil, vemos 

diariamente cada vez mais casos de violência sexual, obstétrica, doméstica, moral e psicológica, entre outras, com um 

aumento de 24% da média mensal de casos7 de violência contra a mulher (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2019). Esses 

dados evidenciam o quanto ainda é necessário discutir as relações de gênero em nossa cultura, assim como as pesquisas 

de campo realizadas apontam essas questões presentes nos discursos dos pais entrevistados.

Em vista deste cenário, a ONU propõe a Agenda 2030 (ONUBR, 2015), que consiste de um “plano de ações para as 

os direitos humanos e promover a igualdade e equidade em todos os âmbitos, assegurando a proteção duradoura do 

planeta e seus recursos naturais. Dentre eles, o quinto objetivo listado no documento, é a igualdade de gênero: “Alcançar 

a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ONUBR, 2015, p. 18). Para a ONU, a igualdade de 

gênero é um importante passo em direção à dignidade humana, ao direito, à justiça, à igualdade, à não discriminação, 

ao respeito, e à diversidade. Portanto, educar crianças em um meio solidário e igualitário, potencializa a formação de 

adultos que pratiquem esses valores.

O conceito de gênero surgiu entre as estudiosas feministas no século XX (com Simone de Bouvoir, Carol Hanisch, bell 

hooks, Audre Lorde, entre outras) para se contrapor à ideia de essência / natureza, dessa forma, recusando qualquer 

explicação embasada pelo determinismo biológico, para compreender os comportamentos dos agentes sociais: homens 

6  “Entende a lei que existe feminicídio quando a agressão envolve violência doméstica e familiar, ou quando evidencia menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher, caracterizando crime por razões de condição do sexo feminino. Devido às limitações dos dados atualmente 
disponíveis, entenderemos por feminicídio as agressões cometidas contra uma pessoa do sexo feminino no âmbito familiar da vítima que, de 
forma intencional, causam lesões ou agravos à saúde que levam a sua morte” (WAISELFISZ, 2015, p. 7).

7 

PAULO, 2019).
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e mulheres. Isto aponta um caráter naturalizado, universal e imutável de comportamentos considerados femininos e 

entre ambos, com base nas diferenças físicas. A perspectiva feminista de gênero propõe, portanto, discutir os processos 

de construção e formação histórica, linguística e social instituídas na formação de sujeitos masculinos e femininos 

(SOUZA, 1995).

Problemas como a discriminação social e cultural da mulher, suas exclusões das esferas de poder, entre outros, 
tornaram-se, assim, não apenas questões a serem compreendidas (para serem solucionadas), mas também serviram 

a própria história. Estudos sobre gênero, portanto, não são novidade, mas estão longe de serem considerados 

Entende-se por gênero, no presente estudo, uma construção social, uma vez que é no âmbito das relações sociais que se 

constroem os gêneros. O gênero é, portanto, uma constituição da identidade dos sujeitos, moldada socialmente e sem 

que, quando tratamos da desigualdade ou igualdade de gênero, estamos levando em consideração as manifestações 

masculinas e femininas de gênero, já que as relações de poder e, consequentemente, de desigualdade, estão 

profundamente relacionadas às questões e padrões considerados masculinos e femininos. No entanto, o conceito de 

Se, como enfatizou Simone de Beauvoir (1980), nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, o mesmo 
se pode dizer dos homens. Isso implica, portanto, analisar os processos, as estratégias e as práticas sociais e culturais 
que produzem e/ou educam indivíduos como mulheres e homens de determinados tipos, sobretudo se quisermos 

gênero vigentes na sociedade em que vivemos (LOURO et al, 2007, p. 18).

observações e aprendizagens (informais, isto é, não pertencem ao âmbito escolar ou acadêmico, necessariamente) nas 

esferas culturais e sociais, ao longo do tempo. Por esse motivo, os padrões masculinos e femininos, construídos pelo 

sujeito na vida cotidiana, são adquiridos ao longo de toda a vivência do ser, e o acompanham, até que este os questione 

(ou não). As questões de gênero, portanto, assumem um papel de extrema importância no período da infância, já que, 

professores, familiares, etc.).

1.4. INFÂNCIA, PAIS, EDUCAÇÃO E AGENTES SOCIAIS

Em vista dos números e estatísticas apresentados anteriormente na presente pesquisa em relação à desigualdade de 

gênero no país, esperam-se algumas medidas governamentais / institucionais em relação ao universo educacional. 

No entanto, essas medidas são escassas ou até inexistentes, como pode ser evidenciado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs8), relevantes para a pesquisa em questão, por ser uma referência na educação de crianças. Incorporado 

nos PCNs, há uma seção intitulada ‘Orientação Sexual’, que discute como a sexualidade, as relações de gênero e de sexo 

devem ser tratadas nas escolas. O documento divide o assunto em três conteúdos: “Corpo: matriz da sexualidade”; 

“Relações de gênero”; “Prevenção às doenças sexualmente transmissíveis/AIDS” (BRASIL, 1998).

documentos, para além da modesta presença desses assuntos nos PCNs. Para o Ensino Infantil, não existe uma seção 

ero. No Ensino Fundamental (1º até 9º ano), a seção de Orientação 

Sexual ocupa uma parte das disciplinas relacionadas aos ‘temas transversais’, que são discutidos em conjunto com 

disso, as questões não são aprofundadas nem discutidas em relação a sua abordagem concreta na sala de aula, como por 

exemplo, a maneira como o professor deveria trabalhar em relação ao tema, ou em quais atividades escolares poderiam 

ser abordadas; possuem um caráter e uma abordagem biológico-higienista, no qual o foco é a promoção da saúde e 

a reprodução humana e, consequentemente, não discute as implicações socioculturais que esses temas abrangem 

em nossa sociedade, isto é, não preparam e não educam as crianças para compreenderem as questões de gênero ou 

sexualidade, assim como não discutem os impactos desses conceitos na nossa sociedade atual (PALMA et al, 2015).

Em conjunto com a educação formalizada em escolas, há também a educação informal infantil, que consiste na 

aprendizagem fora dos espaços escolares. Exemplos são: conversações, passeios, conteúdos midiáticos (televisivos ou 

escolar e proporciona socialização, aprendizagens linguísticas, cognitivas, afetivas, etc., uma vez que é fruto das 

8  Os PCNs são diretrizes e parâmetros curriculares que o governo brasileiro implementou com o propósito de diminuir as diferenças sociais e 
culturais existentes no país, além de instruir como as disciplinas escolares devem ser apresentadas nas escolas, bem como os tópicos e conteúdos 
que devem ser abordados em cada uma, isto é, tem um papel de referência de qualidade para a educação e ensino brasileiro.
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Educar crianças engloba uma complexa gama de forças e de processos (que incluem os meios de comunicação de massa, 

os brinquedos, a literatura, o cinema, a música, os jogos, etc.) dos quais indivíduos são transformados em homens e 

mulheres no âmbito da sociedade. Os indivíduos aprendem desde muito cedo a ocupar e/ou reconhecer seus lugares 

sociais através das instâncias citadas, que promovem a ampliação das noções de educação e educativo e englobam 

forças e processos que incluem a família e a escolarização, mas que não devem ser limitantes (LOURO et al, 2007).

À medida que decidimos, em nossa pesquisa, trabalhar com o público de pais de crianças a respeito das questões e 

discussões contemporâneas de gênero, é importante relembrar, como Manzini (2008) aponta, que designers não 

possuem meios para ou não devem impor sua própria visão aos outros e, portanto, devem escolher projetar em 

contextos favoráveis e ambientes tolerantes. Visto que os casos promissores de comunidades colaborativas citados 

Conclui-se, resumidamente, que deve haver tolerância e, em função disso, o público selecionado para estudo neste 

gênero contemporâneas.

Além, disso, para Manzini (2008), os empreendimentos sociais difusos e organizações colaborativas reforçam o tecido 

social por criarem novos espaços sociais e físicos. Instituições governamentais, como ONGs ou até coletivos e grupos 

horizontais em sua comunicação com a comunidade em questão. 

Novos instrumentos de governança podem aumentar tal possibilidade se facilitarem a regeneração de contextos 

sobretudo, considerando o que vimos anteriormente, gerarem um ambiente favorável do ponto de vista social, 
político e administrativo (MANZINI, 2008, p. 78).

tolerantes às questões de gênero, estes instrumentos de governança, como ONGs e grupos sociais, que formalizam/

discutem de alguma maneira as questões de gênero ou o feminismo ou os pais de crianças. A escolha deste agente, 

como mediador entre pais e crianças, e como articulador de outras mídias, foi realizada também a partir da perspectiva 

de Louro, Neckel e Goellner (2007), que defendem abordar a educação infantil e as questões de gênero não somente no 

ambiente escolar, mas ampliado em outros processos de educação informal. Pensando em atingir a criança de modos 

diferentes e com maior frequência, através de processos do cotidiano e meios de comunicação de massa, apresentamos 

como exemplo, as ONGs Plan International, Labedu e o Instituto Alana.

Com 80 anos de existência, a Plan International é uma organização humanitária e de desenvolvimento não 

governamental, 

na promoção de igualdade de gênero. A organização chegou ao Brasil em 1997 e, nessas duas décadas, desenvolveram 

mais de 20 projetos em diversos estados do país, ajudaram nações em situação de emergência e desenvolveram 

campanhas para combater todas as formas de violência contra meninas e meninos. Uma de suas campanhas mais 

meninas na atualidade, com o objetivo de conscientizar a respeito da desigualdade de gênero e como esse cenário pode 

ser mudado (PLAN INTERNATIONAL, 2019).

               

na infância e como promover a igualdade e captura de tela da página do projeto.

Fundado em 2012 pelas educadoras Beatriz Cardoso e Andrea Guida Bisognin, o Laboratório de Educação (Labedu) 

é uma organização não governamental que busca sensibilizar os adultos sobre o seu importante papel no processo 

Acreditando que crianças aprendem o tempo todo e em qualquer lugar, defendem a causa: Toda Criança Pode Aprender. 

As soluções e projetos abrangem diferentes estágios do desenvolvimento infantil e se destacam no cenário educacional 

brasileiro, pois contribuem para que os adultos mediem de forma produtiva as interações das crianças com o mundo, de 

maneira a ampliar o universo cognitivo e intelectual (LABEDU, 2019).

de contextos produtivos para potencializar a aprendizagem, é o aplicativo digital Apprendendo (Figuras 13 e 14). A 

plataforma consiste em dicas de atividades simples e cotidianas que podem ampliar e enriquecer as interações das 
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crianças com os outros e com o mundo que as cerca, transformando situações corriqueiras em contextos potentes para 

as aprendizagens e o desenvolvimento infantil, como por exemplo, brincadeiras e atividades para se fazer no carro, em 

viagens ou no trânsito do cotidiano (LABEDU, 2019).

                 
Figuras 13 e 14: Telas do aplicativo digital de atividades cotidianas para crianças.

Fonte: Arquivo próprio.

O instituto Alana é uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e o desenvolvimento integral da 

criança e  fomenta  novas formas de bem viver. Atuam para avançar em direção à construção de uma agenda comum por 

um mundo mais justo, inclusivo, igualitário e plural, que privilegia o interesse público em prol dos direitos humanos, da 

democracia, da justiça social e da sustentabilidade socioambiental, através de diversos programas de trabalhos sociais 

criados em sua plataforma (Figura 15). Segundo a instituição, o que os norteia são os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, para atingir esses valores. Possuem como missão descortinar questões sensíveis à criança e 

iluminar valores humanistas conectados com a dimensão socioambiental, reconhecendo a potência de cada pessoa 

e das ações coletivas, co-criando e disseminando conteúdos capazes de construir imagens que inspirem um futuro 

melhor para todos. A instituição nasceu de um pequeno trabalho voluntário na Zona Leste de São Paulo, como uma 

creche comunitária que mais tarde foi reconhecida pela prefeitura e, com o passar dos anos, cresceu e se tornou o 

instituto (ALANA, 2019).

Figura 15: Plataforma do Instituo Alana com seus programas.

1.4.1. DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA E PAIS NA CRIAÇÃO INFANTIL

Em vista da perspectiva de que as questões de gênero, em prol da conquista da igualdade, devem ser tratadas na infância, 

como demonstrado anteriormente, necessita-se compreender as fases do desenvolvimento infantil e suas implicações 

quatro estágios: estágio Sensório-motor (0 a 2 anos de idade); estágio Pré-operatório, que é divido em dois períodos, 

o período pré-conceitual (2 a 4 anos de idade) e o período intuitivo (4 a 7 anos de idade); estágio Operatório Concreto 

(7 a 12 anos de idade); e estágio Operatório Formal (12 anos em diante). A faixa etária escolhida para a pesquisa se 

encaixa no estágio Operatório Completo, quando a criança tem de 7 a 12 anos de idade e desenvolve uma série de 

gênero.

De acordo com os autores, no estágio Operatório Concreto, a criança já apresenta o pensamento baseado em fatos 

2005):
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• 

• Aquisição de valores morais, culturais e crenças;

• Aquisição formal das operações cognitivas;

• Construção do pensamento baseado em fatos reais e concretos;

• Elaboração de combinações mentais, premissas e conclusão de resultados – realização de escolhas;

• Reconhecimento da existência de mundo.

Em vista das características do desenvolvimento da criança, é no contexto familiar que, primeiramente, as crianças são 

preparadas para se tornarem seres sociais, aprendendo a viver e agir, e interiorizando os valores e as normas sociais 

transmitidos. Além disso, considerando que os pais serão o exemplo mais próximo de suas crianças, albergam assim 

uma enorme responsabilidade pela formação das crianças enquanto seres humanos e sociais (PRATES, 2014). Ademais, 

para Shaffer (2005), as escolhas das crianças durante o período quase completo da infância são regradas pelos pais e 

responsáveis, que decidem o que será ensinado e mostrado à criança, antes mesmo dela ter a capacidade de julgar ou 

concordar.

Desde a gravidez, na descoberta do sexo do bebê, já há grandes expectativas entre os pais, familiares, colegas etc. para 

saber se a criança será ‘uma menina’ ou ‘um menino’, que determina escolhas de diversos aspectos para esse sujeito (que 

ainda não veio ao mundo); desde a decisão das roupas que serão compradas, os brinquedos, a decoração do quarto, as 

brincadeiras, os jogos, entre muitos outros processos decisivos para determinar o comportamento, o como se portar 

em sociedade.

Nesse sentido, há vários tipos de atividades e jogos que podem ser utilizados para se tratar de assuntos diversos com 

crianças e potencializar sua formação (Figura 16). Em especial, destacamos livros de contos juvenis, como interesse 

para este trabalho e jogos de tabuleiro, como projeto referencial trazido.

Figura 16: Indicações de atividades, jogos e brinquedos para o estágio operatório concreto.
Fonte: (BEZERRA, 2014, p. 89).

abordagem das questões de gênero na infância, citamos o jogo de tabuleiro ‘Fryduca’ desenvolvido em um Trabalho de 

Conclusão de Curso do Centro Universitário Univates, do curso de Design. O jogo desenvolvido pela aluna tinha como 

objetivo ser uma atividade lúdica para crianças entre 6 e 10 anos de idade aprenderem sobre feminismo e igualdade 

às relações de gênero. Os participantes deveriam escolher uma resposta entre as alternativas e, acertando, moviam 

formação para os pequenos jogadores abordando as questões e relações de poder entre os gêneros (SANTOS, 2017).
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Figura 17: Tabuleiro do jogo desenvolvido para o trabalho de conclusão de curso.
Fonte: (SANTOS, 2017, p. 99).

necessitava entender o desenvolvimento infantil e como as questões de gênero deveriam ser abordadas para o público 

infantil em pauta

seguida, a autora realizou uma pesquisa em grupo, em forma de roda de conversa, na qual houve debates e discussões 

a respeito de feminismo e questões de gênero na infância. Após a análise dos dados obtidos nas pesquisas de campo, 

Santos (2017) realizou análise de produtos similares, neste caso, jogos de tabuleiro com características de competição 

e cumprimento de etapas. A autora concluiu que a maioria dos jogos possuía como função primária proporcionar 

diversão e entretenimento, com a intenção de distrair e instruir ao mesmo tempo. Assim, Santos (2017) pôde fazer 

1.5. DESIGN DE INTERAÇÃO

Em vista dos conceitos demonstrados e dos projetos referenciais apresentados, interessa-nos, portanto, criar relações 

e comunicações efetivas entre os agentes: pais, crianças e instituições/ONGs; sejam essas físicas ou digitais, expandindo 

e ampliando a possibilidade de interação e trocas de experiências entre os mesmos em relação, principalmente, às 

questões de gênero aqui apontadas, por meio da aplicação do conceito de inovação social e da criação de interfaces 

digitais.

Entre as vantagens das interfaces digitais interativas, estas aproximam o usuário do objeto e da experiência simbólica 

evocada, criando uma relação de sentido entre objeto (digital ou não; material ou não) e o usuário. Desse modo, segundo 

Souto (2013), sentir o design – ou design de sentidos – pode ser relacionado com vários aspectos, como: o objeto ter 

as sensações emocionais que um objeto/produto pode proporcionar. As standard graphical user interfaces (interfaces de 

input únicas, isoladas e pausadas, diferentemente das 

multimodal user interfaces (interfaces de uso múltiplo), que possuem a ação de input como múltipla (Figura 18) (DUMAS 

et al, 2009).

Fonte: (DUMAS et al, 2009, p. 4).

que há um número limitado de inputs
movimentos possíveis e poucas possibilidades de experiências diferentes. A plataforma digital Mães Amigas também 

de inputs para o usuário, possuindo muito mais experiências de outputs, onde o usuário apenas usufrui de conteúdo 

uma vez que, por possuir uma comunidade online para pais, está em constante mudança e recebe a todo o momento 

diferentes inputs
conforme o input de cada pessoa.

Segundo Rocha (2014), as interfaces cognitivas trazem a computação e a tecnologia para mais próxima do ser humano, 

por meio de características, como: captação e reconhecimento de alterações de deslocamento do corpo ou parte 
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dele, presença, temperatura, voz, gestos, posicionamentos espaciais do hardware. Dentre uma série de recursos que 

consideram o ambiente do sistema/interface e do usuário, as interfaces cognitivas são:

[...] dispositivos de entrada – input – de várias ordens, cujos elementos físicos são câmeras, microfones, sensores 
de presença e gadgets

percebidas pelo sistema háptico (ROCHA, 2014, p. 71).

Além das características de interfaces apresentadas, segundo o designer Norman (2006), há uma lista de motivos 

que são responsáveis por contribuir ou prejudicar a satisfação que temos em relação a produtos / objetos / interfaces 

/ sistemas que utilizamos no nosso cotidiano. O autor se baseou em sua experiência de observar as frustrações do 

cotidiano por parte dos usuários. A partir de sua experiência, descreveu quais características o design deveria se 

preocupar na realização de um projeto para que essas frustrações não sejam recorrentes no dia a dia de usuários 

comuns. Estes são denominados como os seis princípios de design, que são:

1. Visibilidade – quanto mais visíveis forem as funções do sistema, mais os usuários saberão o que fazer. 
2. Feedback – refere-se ao retorno que o usuário recebe após suas ações, permitindo que ele continue suas atividades. 

-
possíveis ou, em casos de sites ou softwares, sombreando botões que não podem ser clicados. 
4. Mapeamento – diz respeito à relação entre os controles e seus efeitos, geralmente seguindo uma convenção, como 
no caso dos botões de controle de som. 
5. Consistência – diz respeito à projeção de interfaces que possuam operações comuns entre si, utilizando elementos 
semelhantes para a realização de tarefas parecidas. 
6. Affordance
uma pista” (NORMAN apud ARNOLD, 2011, p. 13).

Analisando esses critérios na perspectiva dos objetos de estudo trazidos nesta pesquisa com característica de 

plataformas digitais, percebe-se que nem todos são atendidos, principalmente me relação à plataforma Mães Amigas. 

Em nossa proposta de projeto, é fundamental que esses requisitos sejam atendidos para que nosso público alvo tenha 

uma boa experiência e usabilidade como usuários.

como o design pode contribuir para que esses designs tenham boas interações quando utilizados por seus usuários. 

Para projetarmos designs interativos, utilizaremos a metodologia do autor, juntamente com a de Design Thinking, 

mencionada anteriormente.

Em vista da pesquisa teórica apresentada, partimos, então, para o desenvolvimento projetual prático de nosso trabalho, 

conforme os objetivos deste projeto: desenvolver ações projetuais em prol da discussão acerca de igualdade de gênero 

e infância, envolvendo os agentes pais e responsáveis, ONGs e instituições e crianças de 7 a 12 anos, mediando a 

colaboração entre os mesmos.



2
Fundamentação Teórico - Prática:

Projeto Gente
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA: PROJETO GENTE

Conforme explicitado na introdução, os objetivos deste projeto se resumem em articular e mediar a comunicação da 

rede social composta entre os agentes: pais e responsáveis; ONGs, instituições e coletivos; e crianças, para promover 

e ampliar a troca de informações no que se diz respeito à educação informal infantil com foco na igualdade de gênero. 

Tendo em vista esses objetivos, demos continuidade em nosso trabalho, partindo para a fase prática do projeto.

Ao analisarmos os dados obtidos pelas pesquisas de campo realizadas, pudemos perceber que os pais e responsáveis 

em que os pais já se conhecem previamente. Nas entrevistas e conversas realizadas, percebemos que possuem uma 

Além das conversas, também realizamos observações dos pais e suas crianças em ambientes informais, como parques 

infantis e praças públicas. Pudemos constatar que, em sua maioria, as crianças eram acompanhadas somente de suas 

mães e, quando acompanhadas de seus pais, estes nunca estavam sozinhos, mas sim na presença também de mulheres 

(mães, avós). Além disso, todos os indivíduos do público entrevistado participam, de algum modo, de redes sociais 

(virtuais ou não) que discutem questões referentes à criação infantil, porém nem sempre encontram nesses ambientes 

as respostas para as questões que desejam entender.

uma vez que se tornou evidente que os pais desejam crescer e desenvolver-se como comunidades criativas e 

colaborativas, em torno do tema igualdade de gênero na criação infantil. Neste sentido entendemos que as plataformas 

digitais interativas podem potencializar esse processo de “descontinuidade sistêmica” apontado no capítulo anterior 

por Manzini (2008).

O projeto ‘Gente’ proposto pode ser caracterizado, assim, na categoria “Design, Interação, Experiência e Imersão” 

uma vez que nossa proposta é desenvolver ações integradas físico-digitais, que atendam às necessidades apontadas 

de nossos públicos. Dessa forma, o grupo pretende mediar/potencializar diálogos transformadores, nos quais pais e 

responsáveis (de crianças entre 7 e 12 anos de idade) possam organizar-se com o objetivo de discutir as desigualdades de 

gênero na infância. Através de uma plataforma digital integradora, busca-se por uma comunidade online e a promoção 

de encontros físicos locais, pela criação de laços e vínculos entre este público.

2.1. DESENVOLVIMENTO PROJETUAL

A partir do método de Design Thinking de Vianna et al (2012), o projeto passou pela fase de Análise e Síntese, com 

base nos dados coletados anteriormente na etapa de Imersão. Nesta fase, realizamos uma análise de nosso público, 

bem como uma categorização dos dados coletados pelas pesquisas de campo, resultando na construção de personas 

para nosso projeto, além de mapas conceituais. Para a proposta de desenvolvimento projetual, na etapa de Ideação de 

Design Thinking, utilizamos métodos como Brainstorming e Matriz de Posicionamento, que consistem em ferramentas 

projetuais. Essas ideias são posteriormente analisadas para a validação das mesmas, a partir dos critérios e objetivos 

estabelecidos inicialmente (presentes na introdução e discutidos também no item 2.4.), bem como as necessidades dos 

públicos estudados no projeto.

Para o desenvolvimento prático deste projeto, utilizamos o método proposto por Garrett (2011). Segundo o autor, o 

do indivíduo que irá utilizar o objeto, interface ou sistema, ou seja, através da ação bottom-up (conceito também 

apresentado no item 1.2.1.). O autor defende que o percurso e o engajamento do usuário em uma interface são resultados 

também das decisões feitas pelos desenvolvedores do projeto (a aparência da interface, como ela se comporta, o que 

ência do 

usuário. Essas decisões realizadas ao longo de projetos de design foram estudadas e apresentadas por Garrett (2011) 

como um método para projetar em design. Enumeradas como etapas de planos, funcionam como um guia de fases a 

(1) Plano Estratégia, (2) Plano Escopo, (3) Plano Estrutura, (4) Plano Esqueleto e (5) Plano Superfície (Figura 19). 
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Figura 19: Representação visual dos planos propostos por Garrett e seus conteúdos e elementos particulares.
Fonte: (GARRETT, 2011, p. 29).

O método criado por Garrett (2011) caracteriza-se pela interdependência, uma vez que as escolhas tomadas em cada 

plano (fase) são delimitadas pelas decisões feitas nos anteriores. Além disso, as decisões em planos superiores forçam 

torna dependente da anterior (Figura 20).

Fonte: (GARRETT, 2011, p. 23).

satisfatórios. Por isso o autor propõe trabalhar simultaneamente em planos, já que dessa forma, mudanças podem ser 

consideradas e aplicadas sem descartar ou desperdiçar ações/soluções anteriores (Figura 21).

Fonte: (GARRETT, 2011, p. 24).

práticas. O plano baseia-se em pesquisas contextuais, pesquisas de campo, entrevistas voltadas para o usuário, 

visando traçar focos, planejar os objetivos para projeto e entender as necessidades do usuário. O Plano Escopo 

são desenvolvidos storyboards e sketches, utilizando o método de orientação cognitiva, para inspeção de usabilidade, e 

do projeto e o design de interação. Na próxima fase, o Plano Esqueleto, são produzidos wireframes
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2.2. PAINÉIS SEMÂNTICOS

Durante a etapa de Ideação (VIANNA et al, 2012) e do Plano Estratégia de Garrett (2011), elaborar um painel semântico 

se uma ferramenta de criação e mediação. 

visualização. Particularmente no desenvolvimento do design, que é incorporado sob os aspectos globais, não são 

O primeiro painel desenvolvido (Figura 22) foram os espaços/lugares de lazer mais frequentados pelos pais em conjunto 

abertos, com natureza, ao ar livre, com interesse em brinquedos físicos.

Fonte: Compilação dos autores.

O segundo painel semântico (Figura 23) foi sobre a criação e educação infantil, buscando descrever os ambientes 

como as formas geométricas dos materiais utilizados pelas crianças, auxiliaram na concepção e no desenvolvimento da 

identidade visual.

Figura 23: Painel Semântico representante da criação e educação infantil.
Fonte: Compilação dos autores.

O terceiro painel semântico (Figura 24) escolhido foi o feminismo, retratando o ideal pela busca da igualdade entre 

os gêneros, e as questões de gênero na infância, para representar o movimento pela igualdade a partir da perspectiva 

parental em relação às crianças. Pois, como apontado por Prates (2014) anteriormente, os pais e responsáveis são 

enquanto seres humanos e seres sociais.
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Figura 24: Painel Semântico do movimento feminista e da igualdade de gênero.
Fonte: Compilação dos autores.

2.3. PÚBLICOS-ALVO E PERSONAS

Durante a etapa de Imersão, observamos e coletamos as informações acerca do nosso usuário através de pesquisas, 

diálogos, encontros e observações e, a partir desse material, utilizamos personas como ferramenta de desenvolvimento 

e análise, pois “elas auxiliam no processo de design porque direcionam as soluções para o sentido dos usuários, 

orientando o olhar sob as informações e, assim, apoiando as tomadas de decisão” (VIANNA et al, 2012, p. 80). As 

personas são como arquétipos, personagens, concebidos a partir da síntese do comportamento dos usuários, portanto, 

a partir da observação desenvolvemos nove personas (seis para o público primário e três para o público secundário do 

Nosso primeiro público consiste em pais/responsáveis de crianças de 7 a 12 anos de idade, na faixa etária dos 25 a 50 

anos, que possuem preocupações ao abordar questões de gênero ou um interesse no assunto em relação à criação 

de suas crianças. Dentro deste público, observamos que poderíamos agrupar essas pessoas em diferentes tipos de 

características, como as mais ou menos engajadas no assunto; mais ou menos participativas em grupos sociais; com 

nosso público primário, ou seja, crianças de 7 a 12 anos de idade, no estágio de desenvolvimento operatório completo, 

quando a criança está aprendendo a adquirir valores próprios do que considera certo ou errado, conforme descrito 

forma que o público primário, o público secundário de crianças também possui nuances de suas características, como 

crianças mais ou menos estudiosas; mais ou menos calmas; mais ou menos participativas em discussões; etc. Além de 

nosso público primário e secundário, temos como um agente mediador em nosso projeto as ONGs, instituições ou 

coletivos que tangenciam de algum modo às dimensões de infância, feminismo, igualdade e desigualdade de gênero. 

Estão colocados neste projeto como agentes, e não como público, pois não se comportam como tal, uma vez que as 

ações desenvolvidas neste trabalho não possuem como usuário alvo estes agentes. Segue a descrição detalhada de 

cada uma das personas, suas nuances e particularidades (Figuras 25 a 33).
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Figuras 25 a 33: Representações das personas dos públicos-alvo primário e secundário.
Fonte: Elaborada pelos autores.

2.4. CONCEITO DE CRIAÇÃO

Em nosso conceito de criação, desenvolvemos algumas palavras-chave de conceitos que caracterizam nosso projeto, 

do nome de nosso projeto e sua metáfora conceitual, foi utilizado o método de Brainstorming (Figuras 34 e 35), de Design 
Thinking, como forma de organizar, visualmente, os conceitos-chave de nosso projeto, agrupá-los e categorizá-los, para 

Figura 34: Lista dos conceitos chave de nosso projeto.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 35: Brainstorming dos conceitos do projeto.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Em seguida, de acordo com o método de Matriz de Posicionamento, analisamos e discutimos as ideias e as palavras 

colocadas nestes primeiros Brainstormings

porém sem restringir o processo de pensamento criativo, de forma mais descontraída que o realizado anteriormente e 

valorizando o processo criativo visual. 

Fonte: Elaborada pelos autores.

Dessa forma, após análise intensa do mapa mental gerado e conexão de conceitos teóricos com conceitos mais abstratos 

simboliza o crescimento e desenvolvimento infantil, a evolução dos pais, o progresso das pequenas comunidades e, por 

sem desigualdades de gênero; e se originou das seguintes palavras-chave: crescimento, evolução, igualdade de gênero, 

desenvolvimento, aprendizado, natureza e vida.

A partir da escolha da metáfora de nosso projeto, o termo Gente surge de um processo de aglutinação (processo 

de junção de palavras, característico da língua portuguesa): gênero e semente. Desta forma, obteve-se GENero 
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+ semeNTE, onde a letra N estava presente nas duas palavras e se encontrava no meio entre as duas, tornando-se 

o ponto de junção e simbolizando, dessa forma, união e colaboração (Figura 37). De acordo com o dicionário online 

indeterminado de pessoas; 2. os habitantes de uma região, país, etc., povo; 3. a humanidade; 4. grupo de pessoas com 

de uma ideia, facção ou causa”, que corroboram os conceitos-chave de nosso projeto, como: comunidade, colaboração, 

união, cooperação, sociabilidade, diversidade, sociedade e cultura.

Figura 37: Processo de naming para o Projeto Gente.
Fonte: Elaborada pelos autores.

O processo de naming
segundo Rodrigues (2010), uma vez que revelam a natureza do projeto de forma indireta, por metáforas. Esse tipo de 

nome refere-se a seu objeto através de associações com uma qualidade comum, que provoca, no usuário, sensações e 

2.5. IDENTIDADE VISUAL

Seguindo os conceitos de criação apresentados, entendemos que a forma visual de nossa identidade representa os 

conceitos e metáforas apresentados, igualmente como o nome desenvolvido para o projeto e, para tal, realizamos um 

da facilidade de leitura). Como referência visual de cores e formas geométricas para inspiração, foram utilizados o logo 

referência visuais coletadas possuem um padrão de cores normalmente primárias e vibrantes, comumente utilizadas 

em contextos infantis. Além disso, o uso de formas geométricas básicas (como círculos, semicírculos, quadrados, entre 

outros) em conjunto com linhas, traços e formas curvilíneas remetem ao lúdico e a elementos visuais normalmente 

e crescimento (WONG, 2010).

Figura 38: Logo da plataforma LabEdu.
Fonte: <https://labedu.org.br/>. Acesso em junho de 2019.
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maio de 2019.

2.5.1. PALETA DE CORES

especial o segundo, pudemos observar a presença das cores primárias9, em conjunto com tons de verde e roxo, vindos 

principalmente dos objetos de estudo ou de brinquedos do cotidiano das crianças, com maior frequência nos tons de 

e, portanto, não pode ser obtido pela mistura de outras cores, além de ser a mais leve e clara de todas as cores. Amarelo 

pode simbolizar vivência, sol, luz, além de otimismo, lúdico, recreação, criatividade e jovialidade; “o amarelo irradia, ri, é 

projeto, pudemos constatar que, para a maioria dos entrevistados, quando precisavam escolher uma cor neutra, que não 

9  Cores primárias são cores puras que não podem resultar da mistura de outras. Todas as demais cores no círculo cromático são criadas a partir 

comum observar a cor amarela em bandeiras representativas de gêneros não binários, ou seja, que não representam o 

feminino ou o masculino (ex.: bandeira pansexual10, inter-sexo11 e não binária12).

A partir da análise das cores aqui mencionadas, decidiu-se, então, que a cor principal para o Projeto Gente seria o 

amarelo (#FFC800), acompanhado por três outras cores: o azul (#008CFF) e o vermelho/magenta (#FF0043), que 
13 do amarelo, 

conforme a paleta apresentada na Figura 40. O contraste das cores escolhidas no preto e no branco também foi um 

fator decisivo nas escolhas dos tons para cada cor, de forma que fossem facilmente reconhecidas, independentemente 

do meio que se encontram. Além disso, a escolha de duas cores frias e duas cores quentes permite diferentes aplicações 

e possibilidades de hierarquia, uma vez que cores quentes parecem avançar (se destacar na composição) e cores frias 

parecem recuar (se misturar com o restante da composição) (WONG, 2010).

Figura 40: Paleta de cores do projeto.
Fonte: Elaborada pelos autores.

10  Indivíduo que sente atração romântica e sexual por quaisquer gêneros existentes, sem distinção.

11  Conhecido, em inglês, por 
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2.5.2. TIPOGRAFIA

nas seguintes categorias: com serifa, sem serifa, manuscrito, display e símbolos, tendo em vista que há uma grande 

mostrado no item 2.5.3.

Raleway e Lato, categorizadas como sem serifa, de cantos arredondados, 

que conversam com outros elementos da identidade visual, por possuírem a forma mais arredondada e uma estrutura 

em corpos de textos curtos e em títulos e legendas. Tipos sem serifa são comumente utilizados em corpos pequenos 

de texto. Por possuírem design limpo e simples, como eixos verticais, poucos espaços negativos, sem serifas, alturas 

As fontes mencionadas também apresentam uma extensa família composta por variações da fonte em thin, extra-light, 

light, regular, medium, semi-bold, bold, extra-bold e black, no caso da Raleway e thin, light, regular, bold, e black para a Lato, 

pesos das fontes para diferentes contextos (do maior ao menor peso), como títulos, subtítulos, palavras isoladas, textos 

de cada fonte, que serão as mais utilizadas no projeto, foram a Raleway Black e Lato Regular (Figura 41).

Fonte: Elaborada pelos autores.

2.5.3. IDENTIDADE VISUAL E ICONOGRAFIA

misturando dois estilos de tipos, manuscrito e sem serifa, e sua cor seria o amarelo (#FFC800), cor principal da paleta. 

A letra N em ‘gente’ sugere uma ponte ou ligação entre as demais letras, já que está presente em ambas as palavras 

que atendesse às demandas do conceito de criação.

Passamos por diversas tentativas de criação de uma logo que correspondesse a todos os critérios propostos na 

concepção teórica de idealização da identidade. As tentativas (Figuras 42 a 45) não apresentavam boa legibilidade da 

palavra Gente, ocasionada pela adaptação da letra N, e por isso foram recusadas.
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Testes de fontes

    

Testes de aplicações da letra N
     

Figuras 42 a 45: Processo de desenvolvimento da identidade visual representado por tentativas anteriores.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Após essas tentativas, utilizamos o conceito de grid
grid 

grid pode ser, na maioria das vezes, retangular, de colunas, 

modular ou hierárquico, composto por linhas guia (SAMARA, 2007). Em geral, essas linhas cortam um plano horizontal 

e vertical com incrementos ritmados, mas um grid pode também ser anguloso, irregular ou ainda circular. Para a criação 

de nosso logotipo, por exemplo, utilizamos formas circulares para determinar o grid
conjunto com linhas guia verticais e horizontais. Segundo Lupton e Phillips (2008, p. 175), as linhas guia podem ajudar 

o designer a alinhar os elementos entre si, de forma que “um grid bem-feito incentiva o designer a variar a escala e o 

posicionamento dos elementos, sem precisar contar apenas com julgamentos arbitrários e caprichosos”. Portanto, o 

grid

Grid utilizado para o desenvolvimento da identidade visual do projeto.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A forma desenvolvida a partir do grid (Figura 47) possui um caráter de forma orgânica, que mostra convexidades e 

(WONG, 2010), comunicando uma condição amistosa. No entanto, a presença de curvas e linhas retas no arranjo exibe 

características tanto geométricas quanto orgânicas, equilibrando as sensações entre suave/imaturo e rígido/sério 

(WONG, 2010). A composição, além disso, simboliza com a letra N a ideia de comunidade e união de pessoas, ao juntar 

suas extremidades com as outras letras (E e T), como uma pessoa dando as mãos a seus colegas.

Figura 47: Primeira versão da identidade visual desenvolvida a partir do grid.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a elaboração desta identidade visual, foram percebidos alguns problemas de kerning, altura e consistência. Para 

altura da letra G em relação às demais, alguns ajustes na espessura da linha nas letras E e T.

Fonte: Elaborada pelos autores.

50).
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Versão FInal

Fonte: Elaborada pelos autores.

Versão Reduzida

Fonte: Elaborada pelos autores.
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visuais da identidade visual (Figura 51). As formas geométricas assimétricas sugerem peças de quebra-cabeça, mas 

não promovem encaixe objetivo entre elas. As formas conectam-se entre si pela semelhança, por estarem entrelaçadas 

e interligadas, convergindo para o conceito de diversidade entre grupos e comunidade. A repetição de unidades de 

forma similares geralmente transmite uma sensação de harmonia, mantendo o sentido de regularidade (WONG, 

pentágono e hexágono), que complementam a metáfora pelas referências claras à infância e ao lúdico com seus jogos 

de encaixe.

Figura 51: Elementos visuais da identidade visual do projeto.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Ícones, no estudo da semiótica, são considerados signos: “signo é qualquer coisa que representa, indica ou sugere 

Ícones, assim, 

evidenciam aspectos físicos do objeto, se assemelhando com o correspondente representado. Desse modo, uma família 

ícones deve ter forma simples, uma vez que o usuário sempre terá uma percepção melhor de um estímulo visual mais 

52).

Fonte: Elaborada pelos autores.

Material Design (MATERIAL DESIGN, 2019) em relação ao 

desenvolvimento de ícones, como grid de pixels, espaçamento, tamanhos, proporções e formas (Figuras 53 a 58).
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Figuras 53 a 58: Grids

Fonte: <https://material.io/design/>. Acesso em setembro de 2019.

2.6. PROPOSTAS DAS AÇÕES PROJETUAIS

A partir dos conteúdos e elementos das etapas anteriores, passamos a estruturar as funcionalidades e objetivos de 

cada uma das ações projetuais propostas, na etapa do Plano Escopo proposto por Garrett (2011): aplicativo, website 

e livro.

O aplicativo idealizado foi desenvolvido para ser direcionado ao público primário: pais e responsáveis de crianças de 7 

a 12 anos de idade. Esta interface tem como objetivo proporcionar conversas, discussões e encontros físicos, de forma 

a formação de laços entre os integrantes dessa comunidade. O aplicativo será composto por três dimensões principais: 

“conteúdos”, “fórum” e “mapa”. 

A dimensão “conteúdos” tem por objetivo disponibilizar informações ao usuário de forma rápida e prática, em formatos 

de textos, vídeos e podcasts sobre assuntos relacionados ao tema do projeto, como desenvolvimento infantil, igualdade 

e desigualdade de gênero e questões de gênero na infância. São conteúdos curtos, uma vez que a plataforma será 

utilizada em aparelhos móveis, como celulares e tablets, que normalmente possuem telas pequenas e são utilizados no 

cotidiano de nossos usuários. 

A funcionalidade “fórum” tem como principal característica construir grupos e subgrupos, organizados por temas 

(subgrupos) e regiões (grupos), através da tecnologia de geolocalização, de modo que os integrantes possam escolher 

diálogos, de forma que os usuários se sintam à vontade para conversar, trocar experiências e criar discussões; visto que, 

em nossa pesquisa de campo, nosso público demonstrou interesse na possibilidade de haver um diálogo em um grupo 

que se sentissem seguros, sem julgamentos.

disponíveis em sua região, que sejam especializadas em artigos para crianças da faixa etária do público secundário, e 

também possuir certo grau de preocupação em relação à promoção da igualdade de gênero; as ONGs, instituições ou 

coletivos da região, que atuem em prol das necessidades infantis, ou das questões de desigualdade gênero; possíveis 

eventos que serão promovidos pelas próprias ONGs ou instituições; e os encontros locais, criados e divulgados pelos 
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O website desenvolvido possui como principal objetivo disponibilizar conteúdos em relação ao tema do projeto, como 

artigos, textos e documentários, fornecidos pelos moderadores do projeto, bem como pelas ONGs e instituições 

participantes, através de uma área logada

website tem como função divulgar as outras ações projetuais desenvolvidas para o projeto (livro ilustrado e aplicativo), 

juntamente com explicações da causa do projeto e a origem de sua criação, para melhor conhecimento do público.

O livro ilustrado é uma ação projetual desenvolvida e pensada para o segundo público de interesse deste projeto, 

as crianças de 7 a 12 anos de idade. Tem como objetivo potencializar a discussão das questões de gênero na fase da 

infância, por intermédio de seus pais, responsáveis ou educadores, de forma lúdica e de fácil compreensão para esse 

público. O livro consiste de uma narrativa na qual uma personagem principal em um mundo fantasia discorre, de forma 

indireta, para os pequenos leitores acerca de valores e ensinamentos que são de interesse dos pais dessas crianças. A 

2.6.1. APLICATIVO E WEBSITE

2.6.1.1. FLUXOGRAMAS

Durante o desenvolvimento prático das interfaces, as ações realizadas no Plano Estrutura e Plano Esqueleto foram 

determinantes para a concepção do design de interação e do design de navegação. Dessa forma, foi no Plano Estrutura 

(2) Dimensão “fórum” do aplicativo: buscar; escrever; conversa privada; denunciar; fazer amizade; grupos; bloquear 

usuário.

(3) Dimensão “mapa” do aplicativo: criar encontro; visualizar mapa; buscar.

(4) Website: visualizar; inserir conteúdo; buscar.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborada pelos autores.

o menu global de nosso aplicativo e site, bem como os menus locais de cada tela/funcionalidade e os menus contextuais 

um retângulo) com uma descrição do que ocorre e por setas que ligam estes elementos”, auxiliando a determinar os 

possíveis caminhos que o usuário pode e deve percorrer. Como aponta Garrett (2011, p. 81, tradução nossa14), o “design 

e responderá a este comportamento”, portanto, tenta prevenir o caminho e as ações dos usuários nas plataformas 

desenvolvidas.

behavior.”
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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maneira rápida e prática, utilizando-se, por exemplo, de um menu global que potencializa a visão do todo (GARRETT, 

2011), evitando possíveis confusões de navegação (como acessar locais ou realizar ações indesejadas) ou percorrer 

explorar e encontrar as funcionalidades da interface.

2.6.1.2. WIREFRAMES

no qual desenvolvemos os wireframes e sketches das principais funcionalidades das ações projetuais. Conforme Garrett 

(2011),

O valor dos wireframes é a maneira pela qual eles integram todos os três elementos do plano de estrutura: design 

componentes informativos. (GARRETT, 2011, p.131, tradução nossa15).

Neste sentido, os wireframes são responsáveis por determinar espacial e hierarquicamente os elementos de 

wireframes que, 

posteriormente, serão traduzidos em design visual, desenvolvidos no Plano Superfície, no qual serão projetados os 

Para o desenvolvimento das interfaces, tanto na etapa de wireframes como no design visual, foi utilizado o conceito de 

grid, por meio do guia Material Design (MATERIAL DESIGN, 2019). Segundo a plataforma, há valores concretos sugeridos 

para serem utilizados em layouts
grid de colunas e linhas de 4 pixels. Seguem as representações dos wireframes desenvolvidos para as interfaces digitais 

15   “The value of wireframes is the way they integrate all three elements of the structure plane: interface design, through the arrangement and 

through the placement and prioritization of informational components.”

          
login e tela de cadastro do aplicativo.

Fonte: Elaborada pelos autores.

espacial e disposição de elementos visuais e informacionais, dispensando a estrutura comum de lista vertical, que não 

proporciona usabilidade interessante, em termos de navegabilidade na interface.

          
Figuras 70, 71 e 72: Tela de tutorial, tela do mapa e tela de visualização simples de evento.

Legenda: (1) criar encontro; (2) buscar; (3) fechar.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Nos locais onde grandes quantidades de conteúdos precisariam estar dispostas e apresentadas, de forma coerente 

e oferecendo legibilidade, a forma estrutural de lista vertical foi escolhida para apresentar visualmente a maior 

quantidade de conteúdos possível, evitando confusão visual. 

          
Figuras 73, 74 e 75: Tela de visualização completa do evento, tela de criar encontro e tela do fórum.

comentário.

Fonte: Elaborada pelos autores.

          

Fonte: Elaborada pelos autores.

          

Fonte: Elaborada pelos autores.

          
Figuras 82, 83 e 84: Tela de conteúdos, tela de busca de conteúdo e tela de post de conteúdo.

podcast; (7) post de conteúdo.

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para as representações dos wireframes desenvolvidos para as interfaces digitais do website (Figuras 89 a 94), foram 

como locais de grande quantidade de conteúdos foram estruturados em forma de lista vertical. Diferentemente do 

aplicativo, o website dispõe mais abundantemente de imagens amplas em sua interface, uma vez que o tamanho de 

layout disponível para disposição de elementos visuais em plataformas web é muito maior que em plataformas mobile 
(média de 1920 x 1080 pixels em plataformas web contra 1334 x 750 pixels em plataformas mobile).
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Figura 89: Tela inicial do website, com as informações do projeto.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figuras 90 e 91: Tela de conteúdos rápidos do website, como vídeos, posts e podcasts e tela de conteúdos detalhados do website, como artigos, 
livros e documentários.

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 92: Tela da funcionalidade de mapa do website, na qual se encontram os eventos, lojas e ONGs.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A plataforma web possui área de login para que as ONGs, instituições ou coletivos possam cadastrar-se e, dessa forma, 

apresentar-se para a comunidade e disponibilizar conteúdos bem como promover eventos acerca do tema do projeto, 

em troca de visibilidade e reconhecimento por parte da comunidade. Além disso, lojas também podem efetuar cadastro 

na plataforma para visibilidade e divulgação de produtos.

Figura 93: Tela antes de a ONG efetuar o login, explicando como funciona o projeto para a ONG.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 94: Tela da área logada das ONGs, na qual estas disponibilizam conteúdos e eventos.
Fonte: Elaborada pelos autores.

2.6.1.3. DESIGN VISUAL

A partir dos wireframes apresentados, a parte visual das interfaces e proposta no Plano Superfície, do método de 

Comparativamente com os wireframes apresentados anteriormente, os designs visuais da interface do aplicativo 

Além disso, o grid conforme o Material Design (2019) foi mais bem aplicado, de forma que alguns botões e o menu 

Seguem os designs visuais das telas desenvolvidas para a interface digital aplicativo (Figuras 95 a 132).

          

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Para a composição visual das interfaces, foram aplicados os elementos visuais desenvolvidos para a identidade visual 

    

Figuras 98, 99 e 100: Tela de login,  tela inicial de tutorial e tela tutorial mapa.
Fonte: Elaborada pelos autores.

          

Fonte: Elaborada pelos autores.
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escolhidas para a identidade visual: bordas e cantos arredondados, linhas suaves e formas que comunicam a sensação 

de leveza, segundo Wong (2010). 

          

Fonte: Elaborada pelos autores.

Além disso, a maioria dos botões importantes, que deveriam se destacar na composição da interface foram elaborados 

na cor amarela de nossa paleta, uma vez que o amarelo, por ser uma cor clara, vibrante e quente, se destaca em 

comparação às demais.

          

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figuras 110, 111 e 112: Tela do fórum, tela de criar post, tela visualização de post do fórum.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Para as conversas privadas do chat, foram desenhados balões arredondados, conforme a proposta visual da identidade 

do projeto. Para diferenciar as mensagens enviadas das mensagens recebidas, o balão das mensagens enviadas possui 

uma leve tensão em sua forma, de maneira que pareça ter sido esticada, como se uma força interna empurrasse seu 

contorno para fora (WONG, 2010), apontando para o lado do usuário que envia a mensagem. Além disso, os balões 

referentes ao remetente possuem cor amarela, indicando que são mensagens suas, e os balões referentes ao receptor 

são brancos, de forma a não se destacar na composição.

         

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

representa a “cidade” enquadra prédios, casas e árvores, típicos representantes para esse tipo de desenho, utilizando 

dos traços e formas arredondados e suaves, característicos de nossa identidade. Para a composição das “regiões”, 

enquadram-se grupos de cidades em uma montanha, representando o agrupamento de locais em uma única região. 

formação de algo mais amplo, o estado.

  

          
Fonte: Elaborada pelos autores.
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podcast, tela de conteúdos salvos e tela de buscar conteúdo.

Fonte: Elaborada pelos autores.

          

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figuras 128, 129 e 130: Tela visualização de conteúdo em vídeo, tela de vídeo expandido e tela visualização de conteúdo em podcast.

Fonte: Elaborada pelos autores.

          Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 134: Tela inicial do website com explicações sobre o livro.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a elaboração das interfaces do aplicativo, desenvolvemos os designs visuais da interface digital website (Figuras 

133 a 145), aplicando os conceitos e elementos visuais da identidade do mesmo modo em que nas interfaces do 

aplicativo. Os designs visuais elaborados para o website tiveram várias mudanças comparativamente com seus 

respectivos wireframes, uma vez que, durante a sua execução, novas ideias visuais e de usabilidade surgiram.

Em suas interfaces iniciais, o site funciona com um sistema de scrolling, de forma que a partir do scroll do mouse, o 

conteúdo que é apresentado na interface muda, como se trocasse de página.

Figura 133: Tela inicial do website com explicações sobre o aplicativo.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 135: Tela de “sobre” do website com explicações sobre o projeto.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 137: Tela de apenas “conteúdos curtos” do website.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 138: Tela de apenas “conteúdos detalhados” do website.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 139: Tela de visualização de um conteúdo.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 140: Tela de “mapa” do website, com eventos, ONGs e lojas.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 141: Tela de área logada do website, para ONGs e lojas.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 142: Tela de login das ONGs e instituições.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 143: Tela de login das lojas.
Fonte: Elaborada pelos autores. Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

2.6.2. LIVRO: SCRIPTS E ROTEIRO

Além do potencial de comunidades colaborativas observado no público de interesse dos pais, também pudemos 

processos de aprendizagem, uma vez que mobilizam a compreensão através do lúdico.

Assim, para a elaboração de nossa terceira ação projetual, foi realizado um mapeamento de vários livros infantis 

ilustrados, disponibilizados pelos pais das crianças pertencentes a nosso público, de acordo com o gosto dos leitores 

linguagem textual, os estilos de ilustração e o tamanho das histórias. A partir disso, foi realizado um brainstorming para 

escolhas sobre a narrativa e os personagens, bem como o estilo de narração, os lugares e o período histórico. 

Neste processo criativo, foram realizados estudos sobre a estrutura de uma narrativa, os elementos que ela deve ter, 

bem como as características mais comuns, que serão descritas a seguir. Segundo Gotlib (1985), narrativa pode ser 

acordo com a estrutura, estilo e recepção do público, entre épico, lírico e dramático. O gênero escolhido para a narrativa 

histórias imaginárias e inventadas. Além disso, foi escolhido o estilo de conto, uma narrativa mais curta, que condensa 

composição com elementos reais do cotidiano da criança.

(1991), tema é a ideia em torno da qual se desenvolve a história; assunto é a concretização do tema, como o tema 

aparece desenvolvido no enredo e mensagem é um pensamento ou conclusão que se pode depreender da narrativa. 

que, segundo Gancho (1991), torna o enredo verdadeiro. Os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros (no 

sentido de corresponderem a fatos ocorridos em nossa realidade), mas devem ser verossímeis, pois mesmo sendo 
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inventados, o leitor deve acreditar no que lê, e cada ação deve ter uma consequência. Além disso, a estrutura do 

São esses: (1) exposição, introdução ou apresentação do mundo a ser narrado; (2) complicação, desenvolvimento do 

duração cronológica dos fatos que a história teria, bem como o lugar e o ambiente, ou seja, o mundo criado no qual os 

pessoa, que narra os fatos da história sem fazer parte do enredo, apresentando os acontecimentos da narrativa. Assim, 

Fonte: Elaborada pelos autores.

2.6.2.1. DIAGRAMAÇÃO EM HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Assim como os grids, a diagramação e a criação de layouts servem para delimitar as formas, elementos, imagens e textos, 

ao interesse de seu público facilitam a compreensão da criança, estimulando sua leitura. 

Segundo a pesquisa de campo realizada com os pais, o primeiro elemento que atrai a criança na escolha ou no interesse 

de um livro é seu visual, como cores vibrantes, formas distintas e coloridas e diferentes texturas visuais, que pode 

instigá-la a investigar o conteúdo da leitura após essa primeira aproximação visual. “O livro infantil mantém o papel de 

estimular a criança a ser criança, a criar” (LINS, 2004, p. 31). 

página da ilustração em relação ao texto pode acontecer de quatro formas:

A ilustração é aplicada em uma área separada do texto. Anteriormente, este recurso era utilizado por limitações 

técnicas do processo de impressão. É comum encontrar em alguns livros mais antigos esse tipo de aplicação, em 

que a imagem e o texto se encontram em páginas diferentes, sem interação entre si de forma direta.

A ilustração é aplicada parcialmente em união ao texto. Neste tipo de abordagem, a ilustração aparece ocupando 

uma área própria separada do texto, porém com uma relação mais próxima que a anterior. Diferentemente do 

primeiro, essa maneira faz com que a ilustração permaneça uma mancha do texto, parcialmente unida a ele.

O texto é aplicado de forma a intermediar ou se relacionar com a forma da ilustração. Neste modo, há ligação 

ser aplicado dentro dela ou em partes. Esta é a maneira com a qual escolhemos trabalhar ilustração e imagem 

em nosso livro. 

da página, podendo ultrapassar os limites das margens ou não, e o texto se encontra inserido diretamente no 

espaço desse desenho. A maneira como a diagramação do texto é desenvolvida vem sendo trabalhada cada vez 

mais de forma interessante, incorporando elementos de design nas novas narrativas, se tornando essencial no 

papel de mediador entre história e leitor.
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O texto presente em um livro infantil conta uma história carregada de imagens ilustradas e imaginárias (que surgem 

da leitura do leitor). A imagem ilustrada no livro infantil complementa e enriquece a história narrada, ao ponto em 

que cada imagem pode, também, gerar outras histórias vindas do imaginário da criança. Dessa forma, texto e imagem 

proporcionam ao leitor a sua própria interpretação da narrativa (LINS, 2004). 

Em vista da importância do equilíbrio entre texto e imagem apontados em livros infantis ilustrados tidos como 

Cagnin (1975), histórias em quadrinhos podem ser vistas sob diversas perspectivas. Dentre elas, ressaltamos para este 

proporcionando enriquecimento da realidade e o modo como objetos concretos são retratados pelas imagens, além 

imagem e texto ou sistema narrativo, através de uma escala da relação entre a proporção de imagem e de texto, tendo 

em vista o grau ou a porcentagem de sua participação (Figura 147). 

Figura 147: Tabela com os graus de equilíbrio entre imagem e texto no sistema narrativo.
Fonte: (CAGNIN, 1975, p.140).

e o quarto grau da escala exibida na Figura 147 por Cagnin (1975). O terceiro grau pode ser descrito pelo uso sem 

redundâncias dos sistemas texto/imagem, já que as duas ações (texto e imagem) são assumidas separadamente pelos 

dois sistemas. O quarto grau tem por característica a imagem e o texto se complementarem, de forma que um elemento 

complete (CAGNIN, 1975).

A importância da imagem, em conjunto e equilíbrio com o texto narrativo é ressaltada nos livros ilustrados atuais, uma 

vez que o modo como as imagens representam o mundo para a criança mudou. Segundo Lins (2004), a ilustração literal, 

na escala proposta por Cagnin (1975), não mais representa a diversidade, a pluralidade e a riqueza de informações 

visuais que as crianças de hoje têm acesso (como conteúdos midiáticos de plataformas de streaming, pela internet ou 

quadrinhos, pois a relação texto/imagem é complementar, de forma que os elementos desse sistema possuem a mesma 

importância na composição.

A partir do roteiro elaborado, desenvolvemos a diagramação para o desenvolvimento do livro ilustrado, de forma a 

apresentar visualmente um exemplo de layout das páginas (Figura 148). 

Figura 148: Exemplo de diagramação de uma página do livro.
Fonte: Elaboradas pelos autores.
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2.6.2.2. SKETCHES, CONCEPT ARTS E STORYBOARD

Para o desenvolvimento visual desta ação projetual, foram usadas técnicas de sketches, concept arts e storyboards. 

Sketches possuem uma função semelhante à de wireframes, uma vez que ilustram visualmente os elementos que 

serão desenvolvidos posteriormente. Esta técnica pode ser traduzida como esboço, rascunho ou desenho sumário e 

é utilizada para sintetizar e idealizar algo visualmente, permitindo, dessa forma, uma visão global da composição e 

possíveis alterações nos processos seguintes ao sketch

sketches para o livro ilustrado, com o objetivo de ilustrar 

as ideias de personagens e cenários (Figuras 149 a 158).

Figuras 149 e 150: Primeiros sketches da personagem Lice e seus elementos.
Fonte: Elaboradas pelos autores.

Figuras 151 a 154: Sketches sketches sketches sketches guardião.
Fonte: Elaboradas pelos autores.
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Figuras 155 a 158: Sketches de testes das criaturas, skecthes senhor da taverna, sketches lider da vila e sketches pai de Lice.
Fonte: Elaboradas pelos autores.

  realizados, partiu-se para a realização da concept 
art do livro. Concept Art

, o design dos 

personagens, o design dos acessórios e objetos e o design dos cenários, levando em consideração as características e 

conceitos envolvidos em cada um desses elementos. 

Parte importante do processo da concept art, é a utilização de referências visuais e, para tanto, foi desenvolvido um 

moodboard para a construção dos desenhos e ilustrações da história em quadrinhos (Figura 159), que auxiliam no 

processo de criação.

Figura 159: Moodboard
Fonte: Compilação dos autores.

Dessa forma, foram elaboradas as concept arts do livro, de maneira a exibir visualmente os personagens (poses, 
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Concept art da personagem Lice.
Fonte: Elaboradas pelos autores.

Concept art 
Fonte: Elaboradas pelos autores.
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Concept arts 
Fonte: Elaboradas pelos autores.

Concept arts do personagem Guardião e da criatura Vrag.
Fonte: Elaboradas pelos autores.
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Concept arts do senhor da taverna, do pai de Lice e do líder da vila.
Fonte: Elaboradas pelos autores.

Com base nos sketches e concept arts desenvolvidos, foi utilizada também a técnica de storyboard 
ser descrita como um meio de descrever e planejar uma sequência de shots/desenhos através de ilustrações. É uma 

ferramenta que permite o planejamento de sequencias, ângulos de câmera, posicionamento e outros elementos visuais, 

tornando possível idealizar números importantes para a realização do projeto como quantidade de cenas (20, neste 

trabalho), quadros (90), personagens (10), cenários (9), objetos (3), páginas (30, uma previsão), e tempo de trabalho. 

Essa estratégia também permite a tradução de uma ideia ou história em forma escrita para uma forma visual, ilustrada 

(CRISTIANO, 2007). Para esta ação projetual, foram desenvolvidas duas páginas de storyboards como uma amostra de 

Storyboard
Fonte: Elaborada pelos autores.
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2.6.2.3. DESIGN VISUAL

considerados em seu desenvolvimento: a qualidade da ideia (a proposta conceitual), a qualidade do desenho (as questões 

de estilo) e a qualidade técnica (a implantação funcional de diversos parâmetros no formato de fontes digitais). A 

qualidade da ideia se refere à proposta original que motivou o desenvolvimento da fonte, o processo de criação. Neste 

caso, o conceito segue os mesmos descritos no item 2.4. A qualidade do desenho é entendida pela adequação de cada 

fonte contempla parâmetros métricos (espaçamento e kerning
otimização de procedimentos de impressão e visualização em tela.

fontes em caixa alta, arredondadas e espessas, que são conhecidas como letra bastão e são comumente usadas para 

contorno, como se tivesse sido feita com algum material físico, como o lápis.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Assim, a partir das concept arts, do storyboard

inktober, no qual artistas 

Instagram @heitor.shigue.
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Legenda quadro 01: Dia 01 – O mundo.

O inktober desse ano será uma série de ilustrações que resumem a história de Lice. Foi criada como umas das ações 

projetuais para meu TCC (trabalho de conclusão de curso, da faculdade) que tem o propósito de mediar responsáveis e 

crianças em prol da igualdade de gênero. Espero que gostem! 

Legenda quadro 02: Dia 02 – Onde tudo começa.

novas, mesmo indo contra seu pai e os líderes da vila, como por exemplo, ir atrás de um Javonte.

Legenda quadro 03: Dia 03 – A reunião

Lice chega em sua vila e se depara com a reunião dos líderes. Parecem tensos e preocupados com algum problema. Lice 

escuta então a reunião apreensiva.

Legenda quadro 04: Dia 04 – O problema.

Surge o problema: a chama mágica se apagou. Isso nunca havia acontecido antes. Ela era responsável por manter a vila 

Legenda quadro 05: Dia 05 – A lenda.

Legenda quadro 07: Dia 07 – A piada.

Lice também se candidata para ir à aventura, já que também quer ajudar a salvar a vila. Porém, as pessoas zombam dela 

Legenda quadro 08: Dia 08 – A fuga.

Mesmo contra o que todos disseram, Lice está determinada a ir à jornada. Ela espera o anoitecer, arruma seus pertences 

e, embalada nas sombras, parte às escondidas (ou pelo menos é o que pensa) para a aventura atrás da chama mágica.

Legenda quadro 09: Dia 09 – A ajuda.

Lice se assusta ao descobrir que a anciã está presente. Ela entrega a Lice seu cajado e diz que ele a ajudará em sua 
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Legenda quadro 10: Dia 10 – O começo.

Legenda quadro 11: Dia 11 – O grito.

Após algumas horas de caminhada, Lice escuta um grito desesperado. Ela corre, então, em sua direção e se depara com 

um rapaz que está prestes a ser devorado por uma planta carnívora.

Legenda quadro 12: Dia 12 – O resgate.

Lice, ao ver o menino sendo atacado pela criatura, resolve agir. Escala em uma árvore e se atira em cima da planta 

carnívora, acertando-a com o bastão. Assim, atordoa a planta e salva o garoto.

Legenda quadro 13: Dia 13 – O parceiro.

ele em busca do guardião que possui todos os conhecimentos do mundo. Decidem, assim, continuar juntos a aventura.

Legenda quadro 14: Dia 14 – A taverna.

Legenda quadro 15: Dia 15 – A informação.

de muito forte, deixa escorrer uma única lágrima. Lice, com todas as suas forças consegue segurar todas as lágrimas e 

acertando precisamente os 3 dardos exatamente ao centro.

Logo mais sepulto; Mas quem sua luz encontrar; Poderá triunfar”. Lice pensa um pouco, porém não sabe a resposta. 
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Legenda quadro 19: Dia 19 – O mapa.

Legenda quadro 20: Dia 20 – A jornada.

Legenda quadro 21: Dia 21 – A subida.

difícil escalada.
Legenda quadro 22: Dia 22 – O monstro.

a criatura mais perigosa dos céus, e ela está pronta para defender seu território aéreo. Como eles irão fazer para escapar desse 

Legenda quadro 23: Dia 23 – A batalha.

em seu livro, Lice segue tentando acertá-lo e se defender com o cajado e Nori voa em sua volta, tentando atacá-lo. Até que Nori 
bate em sua luz, fazendo com que ele pareça sentir dor. Lice, então, se lembra da charada que tiveram na taverna “mas quem sua 

a lanterna enquanto da a mão para Lice. O Vrag voa pelos céus arrastando os dois pendurados, tentando se livrar do peso. Até que 

Legenda quadro 24: Dia 24 – O guardião.

Lice que ainda há mais uma etapa para a chama mágica.

O guardião os guia, então, até a escadaria que leva a uma caverna no alto de um morro. Lá, Lice terá que enfrentar sozinha o último 

Lice percorre toda a escadaria até entrar na caverna. O local é escuro e sombrio. Assim que entra, ela começa a sentir um calafrio, 
então surge um leve sussurro em sua orelha falando: Você não é capaz! Lice olha em volta tentando achar de onde veio o sussurro e 
nada, então uma outra voz surge dizendo: Você é apenas uma garota! Até que diversas outras vozes surgem dizendo frases que ela 
ouvira sua vida inteira. Sentimentos de dúvida, medo e incerteza, que até então estavam escondidos dentro de seu coração, surgem 
como um solavanco e sua única vontade é de sentar e chorar, desesperada.
Legenda quadro 27: Dia 27 – A superação.
Após um tempo sentada no chão e chorando, Lice ouve ao fundo o som do miado de Nori. Aos poucos começa a parar de chorar e 
aquele som lhe traz boas lembranças. Começa a passar em sua mente diversas cenas felizes e de conquistas suas, desde momentos 

determinação. Ela se lembra de que é capaz.
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Legenda quadro 28: Dia 28 – O fogo.

Legenda quadro 29: Dia 29 – A despedida.

estudar o máximo de livros que conseguir. O guardião fala para Lice que seu tempo está se esgotando e a tempestade 

se aproxima, então ele bate o cajado no chão e subitamente uma criatura surge dos céus. O guardião afaga a criatura e 

volta seu olhar para Lice dizendo que a criatura a levará de volta à vila. Todos se despedem e Lice agora se prepara para 

retornar com a chama antes que tudo congele.

Legenda quadro 30: Dia 30 – o retorno.

A criatura desliza pelos

em seu caminho. Em algumas hora Lice estará de volta a vila, mas quanto mais se aproximam mais é nítido como está 

se tornando crítica a situação. Após uma hora Lice se choca com a tempestade, o vento e o frio são indescritíveis. Seria 

impossível prosseguir se não tivessem a chama, pois ela criará uma barreira que impede o frio e o vento os congelarem, 

mas é notável que quanto mais tempo se passa mais fraca ela se torna, eles tem que correr para que a chama esteja em 

seu recipiente correto antes que se apague.

maneira que mal da para reconhecer o local. Ela desce da criatura e começa a escalar a árvore que serve como recipiente 

para a chama. Em diversos momentos Lice quase perde a consciência por conta do frio, mas algo a mantém acordada. 

O fogo não mais a protegia do frio, pois parecia que a chama estava se apagando, mas ela ainda tinha que tentar. Após 

chegar ao topo, ela apenas consegue colocar a chama no local onde deveria estar. Então ela se deita fraca e uma luz 

começam a se aglomerar diante do fogo e notam uma sombra se levantando ao lado do fogo. Após alguns momentos, 

não se resta mais dúvidas: é Lice, ela conseguira cumprir a missão. Após esse dia, Lice foi reconhecida pela sua bravura 

e todas as pessoas da vila não foram mais impedidas de fazer o que gostariam por conta de preconceitos.

             

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 198: Capa desenvolvida para o livro.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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3. PROTOTIPAÇÃO E TESTES COM USUÁRIOS

A partir do desenvolvimento das ações projetuais propostas neste trabalho e após as asserções feitas na fase de 

Imersão e Ideação anteriores, parte-se para a próxima etapa do método escolhido, de Design Thinking, a Prototipação. 

A etapa de Prototipação tem como objetivo “auxiliar a validação das ideias geradas” (VIANNA et al, 2012, p. 121) e, 

pois iterativamente acontece em paralelo com as outras etapas.

de forma a construir as propostas para proporcionar validações. É uma etapa essencial, a partir de duas perspectivas 

(Figura 199): da equipe do projeto e do usuário. 

melhoramentos do modelo prototipado. Assim, os dois principais aspectos desta etapa são os protótipos e os testes 

com usuários.

Figura 199: Aspectos importantes da prototipação: protótipo e testes.
Fonte: (VIANNA et al, 2012, p. 122).

algo mais próximo do que se pretende alcançar 

 a opção de envolver o

           

Fonte: (VIANNA et al, 2012, p. 123).

não bem recebidas pelos usuários, ou até reformular partes do projeto e, desse modo, auxiliam na adaptação para uma 

explicado em seguida.

motivo, prototipamos apenas suas interfaces. O website conta com modelos das telas principais e o livro apresenta 
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as ilustrações das principais cenas, além de capa e outras páginas técnicas importantes. Dessa forma, as demais ações, 

deste projeto.

3.1. USABILIDADE E TESTE DE USABILIDADE

O tema de usabilidade dentro do campo do design é amplo, além de ser articulado por vários autores, como Connell 

(et al, 1997), Norman (2006) e Nielsen (apud ARNOLD, 2011), que enumeram e pontuam, cada qual de determinada 

maneira, critérios, tópicos e modos teóricos e metodológicos para que se possa obter a usabilidade e/ou interatividade 

desejada em projetos. Por isso, é importante salientar que não há uma lista de critérios ou 

que podem auxiliar a proporcionar usabilidade para o design que se deseja projetar/analisar.

Nielsen (apud ARNOLD, 2011) discute critérios fundamentais de usabilidade em projetos de design e defende o uso de 

1. Visibilidade do status do sistema – o sistema precisa manter seus usuários informados a respeito do que está 
acontecendo, fornecendo feedback.

conceitos e frases comuns 
3. Controle do usuário e liberdade – o sistema deve oferecer ao usuário maneiras fáceis de sair de lugares inesperados 

9. Estética e design minimalista – o sistema deve evitar informações desnecessárias.
10. Ajuda e documentação – o sistema oferece ajuda aos seus usuários, as quais devem ser facilmente encontradas 
(NIELSEN apud ARNOLD, 2011, p. 15).

o grau que um produto ou sistema se encontra em relação aos critérios de usabilidade previamente estabelecidos 

(FERREIRA, 2002). Há, 

elaborações visuais, quando as funcionalidades, layouts
deste tipo de teste é avaliar as ideias e funções do projeto, bem como os esboços das interfaces, de modo a validar a 

concepção do produto ou sistema. O processo dos testes, nesse caso é bastante informal e ocorre de forma espontânea 

bem como outros professores colaboradores.

design visual e as funcionalidades já foram prototipados. Este teste busca avaliar a usabilidade primária das operações 

simples e navega pela interface, observando-se seu comportamento e coletando dados quantitativos (FERREIRA, 

avaliação, validando sua usabilidade, desempenho, inclusão de mercado, relação entre software e hardware, entre 
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usabilidade ou 

participante isoladamente, sem a presença de rótulos ou qualquer descriç

avaliá

3.2. PLANO DE TESTES

cronograma, que deve ser composto pelos seguintes aspectos, como proposto por Ferreira (2002): Propósitos (intuitos 

dos testes). 

semanas, com a participação de cinco voluntários16

plano. Com a coleta desses dados, foi efetuada uma análise e compreensão das informações obtidas.

16  De acordo com Nielsen (apud TEIXEIRA, 2016), cinco usuários descobrirão 80% dos problemas, pois os aprendizados a partir do sexto 

3.3. ANÁLISE E VALIDAÇÃO

foi satisfatório.

 
Figura 201: Ícones mantidos de “mapa” e “fórum”.

Fonte: Elaborada pelos autores.

ajustes em suas formas (acréscimo de um número representando uma data e contorno arredondado para o telhado, 
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Fonte: Elaborada pelos autores.

algumas interfaces e pequenos problemas de usabilidade.

“criar novo encontro” e “criar novo post” ou “comentar”). Quanto 

foram adicionadas novas interfaces com os devidos conteúdos ausentes.

foi reajustada, de forma que a transição entre subgrupos acontecesse na própria interface do fórum e apenas a transição 
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Fonte: Elaborada pelos autores.

     

   

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores. Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

        

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

          

Fonte: Elaborada pelos autores.

implementada no processo piloto do Projeto Gente, com a necessidade de alguns ajustes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

engajar nosso público, através de produtos de design digital, a vivenciar a coletividade, com o sonho de mais igualdade 

para o futuro.

Esta compreensão na perspectiva do projeto possibilitou diferentes percepções acerca do tema escolhido que 

apenas um produto/objeto. Pudemos perceber, assim, que projetos de design possuem um caráter amplo e transversal, 

possibilitando a ação em diversos contextos através de etapas e ferramentas, que acontecem/performam com um 

boas escolhas.

o desenvolvimento projetual, de forma que as ações elaboradas e executadas atendiam a premissa do Design como 

campo interdisciplinar que se constitui a partir de e pelas demandas das pessoas.

O método projetual de Design Thinking 
mais empática e mais próxima das necessidades e expectativas de nosso público e usuários. A metodologia projetual de 

interfaces de Garrett (2011) foi um importante guia para a elaboração conceitual de nossas ações projetuais digitais e 

norteadora para a execução destas ações em formato de etapas.

relação 

Neste sentido, constatamos o interesse dos agentes apresentados, tanto das entidades não governamentais, como 

Consequentemente, acreditamos que o Projeto Gente auxiliou de muitas maneiras em nossa formação como designers, 

pois, desde o primeiro contato com a pesquisa e posteriormente com o desenvolvimento projetual, passamos a 

avaliar e perceber o funcionamento e a importância da pesquisa, do planejamento, do método e do foco no usuário, 

elementos tão importantes na cultura do projeto em design.

criativas e colaborativas.
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APÊNDICE B – Testes com Usuários

PLANO DE TESTES USABILIDADE

1. Propósitos

2. Objetivos

legibilidade

entendimento das funções

performance

obter

obter tempo gasto para execução das tarefas

validação da satisfação do usuário

3. Usuários

de crianças de 7 a 12 anos de idade, na faixa etária dos 25 a 50 anos, que possuem, de certa forma, uma preocupação 

4. Protocolo

que passará pelo teste, bem como auxiliar e provocar alguns questionamentos durante os testes, para compreender a 

dos testes.

reforçando que o anonimato dos participantes será mantido. Deve ser reforçado que o produto é o centro da avaliação 

e não o participante e que as tarefas devem ser executadas de forma bastante confortável. Deve-se informar ao 

3. Depois de passadas as orientações lhe será entregue a lista de tarefas a serem cumpridas no teste. O avaliador irá 

problemas. Durante o teste, os acontecimentos observados pelo avaliador serão registrados em formulário próprio. O 

5. Depois, o participante será questionado pelo avaliador em uma breve conversa de questionamento do participante. 

globais sobre a performance do participante e problemas encontrados. O participante poderá comentar sobre o teste 

abertamente, permitindo uma coleta de informações complementares.

6. Depois da sessão de questionamento, será agradecida a colaboração do participante e sua atenção.

5. Tarefas
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3.1. Criar um novo encontro no mapa

4. Entrar no fórum

4.1. Criar um novo post no fórum

4.4. Voltar para a tela principal do fórum

5. Entrar na tela de chat

5.1. Entrar na conversa com Raquel (ERRO)

6. Voltar para o menu global

7. Acessar a tela de conteúdos

7.5. Voltar e entrar em um post de blog

8. Voltar para o menu global

9.2. Sair da sua conta no aplicativo

7. Avaliação

procedimento de teste.

As medidas de avaliação serão:

8. Análise

PLANO DE TESTES ICONOGRAFIA

1. Propósitos
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2. Objetivos

legibilidade

performance

obter

validação da satisfação do usuário

3. Usuários

de crianças de 7 a 12 anos de idade, na faixa etária dos 25 a 50 anos, que possuem, de certa forma, uma preocupação 

4. Protocolo

que passará pelo teste, bem como auxiliar e provocar alguns questionamentos durante os testes, para compreender a 

dos testes.

reforçando que o anonimato dos participantes será mantido. Deve ser reforçado que o produto é o centro da avaliação 

e não o participante e que as tarefas devem ser executadas de forma bastante confortável. Deve-se informar ao 

3. Depois de passadas as orientações, lhe será entregue a lista de tarefas a serem cumpridas no teste. O avaliador irá 

problemas. Durante o teste, os acontecimentos observados pelo avaliador serão registrados em formulário próprio. O 

5. Depois, o participante será questionado pelo avaliador em uma breve conversa de questionamento do participante. 

comentários globais sobre a performance do participante e problemas encontrados. O participante poderá comentar 

sobre o teste abertamente, permitindo uma coleta de informações complementares.

6. Depois da sessão de questionamento, será agradecida a colaboração do participante e sua atenção.

5. Tarefas

computador pertencente aos avaliadores.

7. Avaliação

procedimento de teste.

As medidas de avaliação serão:
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8. Análise




