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RESUMO

O presente projeto levanta a problemática do agrava-
mento do círculo vicioso estimulado pela falta de incentivo 
e do desenvolvimento do letramento, o qual se traduz na 
formação de indivíduos incapazes de agir de forma crítica 
e reflexiva, e, consequentemente, inaptos a se emancipar 
em relação aos dogmas impostos pela sociedade. Neste 
sentido, este TCC visa discutir o processo do letramento 
no Brasil, sob uma perspectiva histórica e analítica, a 
fim de estabelecer um paralelo com o campo do Design 
Digital e, a partir deste, propor ações de interferência que 
busquem fomentar o letramento infantil através da leitura 
polissêmica. Essencialmente embasado nas etapas da 
metodologia do Design Thinking, o trabalho desenvolvi-
do relata todo o processo de criação da marca “Guia do 
Amigo Imaginário” e as suas expressões na geração das 
ações projetuais, abrangendo a prototipação, validação 
por testes e adequação daquelas consideradas principais.

Palavras-chave: Letramento, Educação infantil, Design 
Digital, Emancipação social, Amigo imaginário.

ABSTRACT

This project raises the issue of the worsening of the 
vicious circle stimulated by the lack of encouragement and 
development of literacy, which translates into the forma-
tion of individuals unable to act critically and reflectively, 
and, consequently, unable to emancipate themselves in 
relation to dogmas imposed by society. In this sense, this 
Undergraduate Thesis aims to discuss the literacy process 
in Brazil, from a historical and analytical perspective, in 
order to establish a parallel with the field of Digital Design 
and, from this, to propose actions of interference that seek 
to promote children’s literacy through polysemic reading. 
Essentially based on the stages of the Design Thinking 
methodology, the work developed reports the entire pro-
cess of creating the “Guia do Amigo Imaginário” brand 
and its expressions in the generation of design actions, 
including prototyping, validation by tests and adequacy of 
those considered to be main ones.

Keywords: Literacy, Early childhood education, Digital 
Design, Social emancipation, Imaginary friend.
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INTRODUÇÃO

A relevância social do assunto tem feito com que o Letra-
mento seja constantemente discutido no meio das pesquisas 
educacionais. Discutir sobre o letramento é dialogar a respeito 
de um processo inerente ao homem, que se inicia na primeira 
infância e que está intimamente ligado à construção do saber 
e a promoção do desenvolvimento crítico do indivíduo. Trata-
-se, portanto, do processo responsável por inserir o sujeito na 
sociedade, ao prepará-lo para agir analiticamente em meio a 
qualquer esfera à qual possa se inserir e ao torná-lo emanci-
pado em relação às suas capacidades cognitivas.

Na lógica apresentada, o letramento diz respeito a um 
processo de extrema relevância para todo e qualquer sujeito 
que vive em sociedade, já que o seu não desenvolvimento 
tem como resultado direto a limitação da compreensão e da 
reflexão que, consequentemente, convertem-se em dificul-
dades que atuarão durante todos os momentos da vivência 
deste indivíduo. 

É por meio da leitura que ocorre o melhor desenvolvimento 
da pessoa no que tange ao letramento. Segundo Solé (1998, 
p.44-45, apud NASCIMENTO, 2019, p.04), a leitura só existe 
por intermédio da compreensão da mensagem a ser passada 
que, por sua vez, somente ocorre por intermédio da interação 
do leitor com o texto, ou seja, quando a pessoa realiza aquilo 
que é caracterizado por leitura polissêmica. Isto significa que 

o ser letrado, na realidade, provém de uma leitura específica 
que vai além do que apenas a alfabetização propõe  — a ca-
pacidade de decodificação dos caracteres do alfabeto para a 
construção de frases.

O confronto entre alfabetização e letramento é o mo-
mento no qual se dá início aos problemas de construção do 
saber existentes no Brasil. Conforme os apontamentos de 
Tourinho (2011, p.338), o brasileiro está intimamente ligado 
à decodificação dos caracteres, não conseguindo retirar sig-
nificados e montar um pensamento crítico em relação àquilo 
que lê.  Este problema, de acordo com Soares (2020, apud DE 
OLIVEIRA et al., 2020, p.427), encontra-se presente em todos 
os níveis da educação no país. Isto porque, estabelecendo-se 
um paralelo com Tourinho (2011, p.326), os brasileiros, na sua 
grande maioria, desprezam a leitura e, limitam-se apenas a 
ler o que lhe é imposto, marjoritariamente, por necessidades 
instauradas pelas disciplinas cursadas ao longo de suas car-
reiras acadêmicas. 

Segundo Nascimento (2019, p.09-12), o ponto principal 
que leva à questão comentada, está no fato de que o modo 
como a prática da leitura é incentivada, e realizada, já não es-
tabelece uma real comunicação com a sociedade atual; afinal, 
não é condizente que as questões envoltas a educação ainda 
sejam trabalhadas nos já ultrapassados moldes de ensino 
que remetem à época da revolução industrial, cerca de três 
séculos atrás.
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Atualmente, uma parcela significativa dos responsáveis 
pelas crianças desprezam a leitura e, por esta razão, passam 
a não incentivar e não trabalhar o processo do letramento com 
as mesmas, o que, inevitavelmente, culmina por refletir em 
dificuldades no processo de construção do saber. 

Este modo de tratar o assunto têm constantemente se 
repetido na sociedade brasileira, gerando círculos viciosos 
que refletem muito mais do que o ato de não ler polissemica-
mente sendo passado de geração em geração. Na realidade, 
tal perduração demonstra que o ser emancipado em relação 
aos pensamentos está deixando de ser desenvolvido. Isto é 
alarmante já que, como resultado, tem-se a geração de uma 
sociedade menos completa e complexa em relação a sua capa-
cidade crítica, que, consequentemente, tende a agir e conviver 
de maneira insatisfatória nos contextos em que se insere. 

Como já dito, a leitura é um dos principais modos de aqui-
sição do conhecimento. Porém, a leitura remete-se apenas à 
palavra escrita? Não. De forma alguma. Segundo Coscarelli e 
Novais (2010, p.36), a leitura é um processo que envolve ativi-
dades com textos de diversas naturezas. Nela, o texto verbal 
caminha, inseparavelmente, dos elementos não verbais que o 
compõem, como a diagramação, imagens, tipografias, cores, 
entre outros. Estes demais elementos não só corroboram para 
a construção da mensagem, mas também as transmitem por 
si só — inclusive podendo disseminá-las sem qualquer auxílio 
do texto escrito, como ocorre em um quadro, por exemplo.

Nota-se então o papel fundamental que o design possui 
em relação ao estímulo e potencialização do letramento, uma 
vez que as competências da atuação dos profissionais da área 
estabelecem relações diretas com os elementos que com-
põem o conteúdo a ser lido. Neste sentido, o designer torna 
a mensagem mais tangível, farta e, consequentemente, mais 
proveitosa, para o público; principalmente em uma sociedade 
que acostumou-se com, e que demanda por interferências de 
tratamento da informação em função do excesso de conteúdo, 
corriqueiramente apresentados de forma ineficaz. 

Enfim, se o letramento no Brasil é um processo que tem 
sido arruinado pela falta de incentivo e desenvolvimento cor-
reto; mediante a leitura ineficaz que, por sua vez, tem sido 
estimulada por materiais não condizentes com o contexto 
atual da sociedade. Não caberia ao designer  — que inclusive 
propõe a interdisciplinaridade em suas ações —, utilizar-se das 
suas competências para contribuir para a mudança da situa-
ção? Não só no desenvolvimento do próprio objeto de leitura, 
como livros, ilustrações, animações, entre outros; mas também 
mediante o fato de que, conforme afirma Adrian Forty (2007), 
o design participa ativamente moldando os pensamentos  — e, 
portanto, as ações — da sociedade.

Dentro de todo o raciocínio inicial apresentado, assume-se 
como hipótese que sim, o impulsionamento do letramento cabe 
também ao design. Portanto, o presente Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) de Design Digital pretende discutir a questão do 

processo de letramento infantil no Brasil; sob uma perspectiva 
histórica e analítica, que busca levantar os principais pontos do 
tema e os relacionar com o campo do design, a fim de propor 
ações projetuais que fomente o processo do letramento das 
crianças por meio da leitura polissêmica; visando, a longo 
prazo, a disseminação do assunto na sociedade brasileira.

Para tanto, torna-se essencial compreender como ocorre 
o processo de letramento dentro do aprendizado, assim como 
a sua importância para os brasileiros — dando enfoque para 
o conhecimento adquirido pelas crianças. Também é preciso 
entender melhor o cenário atual da questão e os motivos que 
o fazem perdurar. Por fim, torna-se necessário descobrir como 
especificamente o design pode, através das suas competên-
cias, contribuir para incentivar e colocar as crianças dentro 
do caminho do letramento, visando atualizar aquilo que já é 
funcional, assim como propor novas perspectivas.  

A fim de atingir tais objetivos, optou-se pela aplicação 
da metodologia Design Thinking como base para o projeto. 
Por intermédio da aplicação das fases de Imersão, Ideação, 
Prototipação e Teste com usuários, busca-se aproximar das 
necessidades dos indivíduos para propor uma solução real-
mente efetiva. Nesta perspectiva, para melhor adequação, o 
projeto foi dividido em três capítulos:

O Capítulo I, intitulado Pesquisa Teórica Referencial, re-
mete ao processo de Imersão no Design Thinking. Neste, foi 

realizada toda uma pesquisa para, embasado em estudiosos 
e autores importantes do meio, entender a problemática, ex-
pandir os pensamentos acerca do tema e construir um alicerce 
sólido e relevante de informações e conhecimentos que deram 
suporte para as etapas seguintes. 

O Capítulo II, Proposta de Desenvolvimento Projetual, é 
resultado direto de todo o conteúdo descoberto e reflexões 
geradas na etapa de Imersão. Trata-se, portanto, da fase do 
Design Thinking conhecida como Idealização, na qual construiu-
-se as propostas de intervenções e toda a sua base conceitual 
a partir das personas geradas. 

Por fim, o Capítulo III trata sobre a fase de Prototipação 
e Testes com Usuários, referente à metodologia do Design 
Thinking. Esta etapa compreende então a prototipação do site 
institucional e de um aplicativo mobile — interpretadas como 
sendo as principais propostas de intervenções sugeridas no 
capítulo anterior — seguida pela realização dos testes para 
aquisição de informações subjetivas e qualitativas sobre aqui-
lo que foi proposto; ainda, consta neste capítulo uma seção 
referente a correções realizadas nos protótipos, resultantes 
dos feedbacks adquiridos durante os testes.

Em conclusão, o presente trabalho buscou no decorrer 
de todas as suas páginas contribuir para o impulsionamento 
do letramento infantil brasileiro por meio do olhar aplicado do 
campo do Design Digital.



CAPÍTULO I — Pesquisa Teórica Referencial

O primeiro capítulo deste Trabalho de Conclusão de 
Curso tem o intuito de discorrer sobre a fundamentação 
teórica de base acadêmica científica que sustentará todo 
o desenvolvimento do projeto, inclusive servindo como 
base e referência argumentativa para as propostas de 
intervenções provenientes da área do Design Digital — as 
quais serão tratadas nos próximos capítulos.

Nesta etapa do TCC, optou-se por partir das questões 
referentes ao tema através de uma perspectiva macro, ao 
analisar o processo de aquisição do saber — intrínseco a 
todo e qualquer ser humano— , sob a ótica dos estudio-
sos e autores do assunto, principalmente do psicólogo,  
escritor, pensador e teórico Lev Semionovitch Vygotsky, 
que, embora já tenha falecido, ainda motiva, traduz e guia 
as pesquisas da atualidade sobre a psicopedagogia do 
ensino e do saber. Para depois caminhar no sentido de 
afunilar o assunto, ao analisá-lo na perspectiva do Brasil, 
trazendo assim o contexto da relação entre os brasileiros 
e o processo do letramento. A fim de que, ao final, possa 
se estabelecer os elos de ligação entre o Design Digital 
e o letramento, tendo em mente a proposta de utilizá-los 
como auxiliares para fomentar a preocupação acerca da 
temática e impulsionar o desenvolvimento do letramento 
na sociedade brasileira. 

Dentro da metodologia do Design Thinking, base 
para este projeto, o Capítulo I remete a fase de Imersão, 
composta pela etapa Preliminar, seguida pela etapa de 
Profundidade (VIANNA et al., 2012, p.23).

Na etapa Preliminar fazem parte o Reenquadramento 
do tema — o examinar do problema em questão —, a Pes-
quisa Exploratória e a Pesquisa Desk (análise por meio 
de artigos, livros, bancos de dados, sites, entre outros). 
Trata-se, portanto, da aproximação do assunto por meio 
de pesquisas em níveis mais superficiais para definição 
do escopo do projeto, suas fronteiras e a identificação 
de componentes extremos para serem estudados com 
maior afinco no momento seguinte.

A etapa de Imersão Profunda, por sua vez, remete-se 
à investigação detalhada de todo o material de grandes 
autores e estudiosos que sustentam o cenário de pes-
quisa do tema. Nesta etapa, o foco foi direcionado para 
o ser humano, a fim de gerar o norte para as soluções 
na fase de Ideação, apresentada no Capítulo II.

Sendo assim, o primeiro capítulo deste Trabalho 
de Conclusão de Curso buscou pelo entendimento per-
tinente acerca do tema letramento infantil, pela análise 
do cenário brasileiro em relação a temática, assim como 
pela descoberta de possíveis formas de interferência 
provindas do campo do Design Digital.
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tiva e reestruturação acerca do que já se sabia. Quanto 
mais recorrente for este regime, mais completo será o 
sujeito em relação às suas conexões  mentais, ou seja, 
será superior a sua capacidade de pensar, estabelecer 
relações, generalizar, reflexionar e, consequentemente, 
tomar decisões que darão o suporte para todas as ações 
que moldarão suas vivências.

Tendo em mente o caráter íntimo da relação pesso-
a-conhecimento, Lev Semenovich Vygotsky, um dos mais 
referenciados estudiosos da área do saber afirma, confor-
me Dos Santos (2001, p. 136-137), que o desenvolvimento 
cognitivo é um processo dialético complexo iniciado já na 
primeira infância. Esta visão, embora possa causar certa 
estranheza para aqueles que acreditam na ingenuidade 
intelectual da criança, é altamente compartilhada pelo 
campo de pesquisa da psicopedagogia e, por este motivo, 
defende-se com afinco a necessidade de se expandir a 
já vasta mente da criança como uma das soluções para 
a construção de uma sociedade melhor — como será 
melhor discutido no tópico 1.3 desta seção. 

Essa necessidade é imposta pelo fato de que, se-
gundo as pesquisas de Vygotsky, a partir dos 2 anos o 
próprio subconsciente da criança passa a se estruturar 
de forma pensante, deixando a superficialidade da vida 
para trás. “É a partir deste ponto que o pensamento da 
criança começa a se tornar verbal e a linguagem racional” 

(VYGOTSKY, 2008, p.3). O que significa que o mundo sai 
do campo da mera existência superficial para estabele-
cer relações e gerar sentidos neste indivíduo, por meio 
do início do responder e dar sentido para os estímulos 
recebidos, as descobertas realizadas e as interpretações 
das situações a sua volta (DE OLIVEIRA et al., 2020, p.430-
431). Obviamente tendo, a princípio, uma complexidade 
mais baixa, a qual procura pela descoberta e associação 
dos nomes aos objetos, mas que logo passam a se so-
mar e desencadear uma gama complexa de conceitos 
mediante todo o conhecimento que vai constantemente 
sendo integrado, moldando o seu saber.

Este processo é natural a todo e qualquer indivíduo, 
mas isso não significa que a cognitividade da pessoa é 
determinada por fatores congênitos. Na realidade ela é 
“resultado das atividades praticadas de acordo com os 
hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvol-
ve” (VYGOTSKY, 2008, p.3), pois o conhecimento provém 
da interação com o meio físico e social, fazendo com 
que a sua construção dependa tanto das condições do 
indivíduo como das condições em que ele está inserido 
(DARSIE, 1999, apud NEVES; DAMIANI, 2006, p.05). A con-
quista do saber é decorrente, portanto, da interpretação 
das informações de acordo com as vivências e prévios 
conhecimentos do sujeito específico, conforme ilustrado 
na figura 1, apresentada a seguir.

1.1. O Processo do Saber - ensino, conheci-
mento, leitura e letramento

O tópico que aqui se segue, tem o intuito de discorrer 
sobre a questão do saber na sociedade, trazendo à tona a 
forma como o aprendizado se dá para os indivíduos, a sua 
relação com o letramento e, a importância deste último 
para a construção social.

Primeiramente, antes de dar início propriamente ao 
tema, é importante determinar nesta etapa o que é con-
siderado conhecimento para os autores deste projeto. 
Isto faz-se necessário pois de forma geral a sociedade 
estabelece uma relação direta entre o saber e aquilo que 
é proveniente do ensino formal — escola e universidade 
—, ou seja, o indivíduo, muitas vezes, somente passa ser 
considerado sábio caso domine este tipo de conteúdo; o 
que é deveras conflitante com o público-alvo primário do 
presente projeto que, para o momento, basta dizer que 
se tratam de crianças em idade do ensino básico infantil. 

Diferentemente do que o senso tende a apontar, o ter-
mo “conhecimento” e seus sinônimos devem ser compre-
endidos, durante todo esse trabalho de conclusão de curso, 
como qualquer informação obtida por meio da reflexão do 
indivíduo e que, ao mesmo tempo, gera alguma espécie de 
modificação em relação ao que se sabia previamente; a 
qual não representa, necessariamente, uma mudança da 

concepção prévia sobre uma questão, mas sim a possibili-
dade de pensar a respeito. Sendo assim, conhecimento é o 
resultado de tudo aquilo que foi internalizado e ponderado 
pelo ser humano; e, dentro desta percepção, o mesmo 
pode pertencer às mais distintas áreas, inclusive àquelas 
que não permeiam o âmbito acadêmico. 

1.1.1. A psicopedagogia do ensino e conhecimento

O nascimento de qualquer indivíduo é, indiscrimi-
nadamente, acompanhado pela competência do desen-
volvimento do saber por intermédio de sua capacidade 
intrínseca de obtenção do conhecimento. Para Zanella 
(2001, p.30), esta habilidade de aprender representa um 
potencial do ser humano que amadurece à medida em 
que suas estruturas cerebrais e seu sistema nervoso 
prosperam. E, portanto, convém determinar a sabedoria 
humana não como uma competência estagnada, mas 
sim como um processo, que será lapidado durante todo 
o decorrer da vida.

A lapidação da capacidade cognitiva do sujeito ocorre, 
ainda sob a perspectiva da professora Zanella (2001, p.31), 
por intermédio da integração de todos os aprendizados 
conquistados pelo mesmo. Nesta lógica, destaca-se o 
saber como um processo integrativo-cumulativo, visto 
que cada novo aprendizado é integrado ao conhecimento 
prévio desta pessoa, proporcionando uma nova perspec-
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uma nova síntese, um novo todo complexo do conheci-
mento a partir do que já se sabia de maneira prévia.

Portanto, é importante reafirmar que para Vygotsky, 
e consequentemente para a larga maioria dos estudiosos 
do assunto, a linguagem como ferramenta semiótica01 é 
essencial no processo da construção do pensamento do 
indivíduo (DOS SANTOS, 2001, p.142).

1.1.2. A linguagem e o letramento como modifi-
cadores sociais

“Uma palavra que não representa uma idéia é uma 
coisa morta, da mesma forma que uma idéia não incorpo-
rada em palavras não passa de uma sombra” (VYGOTSKY, 
2008, p.2). Linguagem é, portanto, um conjunto de códigos, 
de diversas naturezas, que constituem uma ideia, uma 
mensagem, a ser comunicada e compreendida por outrem.

A linguagem possui uma inter-relação fundamental 
com a formação do pensamento, visto que o desenvolvi-
mento humano é um “produto de trocas recíprocas, que se 
estabelecem durante toda a vida, entre indivíduo e meio, 

01.  Semiótica é a ciência geral de todas as linguagens possíveis que preocupa-se com o estudo de todas as espécies de signos 
enquanto representadores de significação e sentido na mente de um interpretante qualquer (SANTAELLA, 1985); “e, além disso, é 
a ciência normativa dos métodos de investigação inteligente e do raciocínio geral” (BACHA, 1997, p.12). Destaca-se, porém, que a  
semiótica trata-se de um assunto extenso e complexo, que possibilita visões distintas; sendo assim, a definição apresentada nesta 
nota de rodapé tem o intuito apenas de proporcionar a compreensão do pensamento de Vygotsky.

cada aspecto influindo sobre o outro” (NEVES; DAMIANI, 
2006, p. 7). E este pensamento, por sua vez, resulta no 
aprendizado que irá compor o âmago do ser. 

Para Dos Santos (2001, p.138), pós-graduada em 
educação, o aprendizado, visto como processo de ensino 
e de conhecimento, é a condição necessária e responsável 
último pelo desenvolvimento qualitativo do ser humano.

Conforme a acepção de Vygotsky (apud DOS SAN-
TOS, 2001, p.137), é por intermédio da aprendizagem com 
os outros com maior conhecimento sobre o assunto, que 
o indivíduo torna-se capaz de construir constantemente 
o conhecimento, promovendo o desenvolvimento cog-
nitivo e passando de um ser vivo para um ser humano. 
Infere-se então, a partir deste trecho, o caráter essencial 
da leitura, uma vez que o ato de ler refere-se diretamente 
ao contato com os pensamentos e conhecimentos de 
um outro indivíduo; os quais estão marcados na história 
por meio de uma documentação — seja um livro, um ar-
tigo, um poema ou mesmo um texto nas redes sociais. 
Portanto, dentro dessa lógica, a leitura representa uma 

Figura 1 - Formação do saber

Nova
informação

Vivências
Conhecimento

prévio

SaberInterpretada

Autoria: Produção própria.

Isto significa que, embora a aquisição de conhecimen-
to seja indissociável do ser humano, a qualidade em que 
esse processo ocorre é diferente e portanto individualizada 
em relação a cada um — afinal, depende da vivência do 
ser. Nesta lógica, é possível reafirmar que o processo do 
saber pode ser estimulado, a fim de se obter melhores 
resultados quanto a capacidade crítica e cognitiva de al-
guém por meio da promoção de um ambiente incentivador 
que sirva de suporte para suprir as necessidades que os 
indivíduos possuem. 

Uma vez que o processo inicia-se na infância, e as 
crianças não possuem tanta vivência e nem uma lin-

guagem desenvolvida para interpretar o mundo, é com-
preensível dizer que a construção do saber inicia-se na 
interação com as pessoas próximas, a partir de seus 
olhares de mundo, primordialmente com seus responsá-
veis — assunto que será tratado no tópico 2 deste capítulo. 
Porém, à medida em que vai crescendo, a criança que, 
inicialmente procurava por outras pessoas para resolver 
seus problemas quando, por exemplo, chorava ao sentir 
fome ou sede, começa a procurar soluções por ela mesma, 
adquirindo uma linguagem de função intrapessoal, ou seja, 
baseado na capacidade do indivíduo de identificar as pró-
prias emoções e sentimentos. Retomando os exemplos, 
agora ela sabe o que é água e sabe que a água deve estar 
contida em algum recipiente para que ela possa saciar 
sua sede, e agora ela também sabe que a sensação de 
fome é resolvida pelo ato de comer e portanto ela precisa 
de algum alimento.

Embora este desenvolvimento comece nos estágios 
iniciais da infância, Vygotsky (2008, p.43) afirma que as 
funções intelectuais, que formam concretamente a base 
psicológica do ser, somente passam a ocorrer durante 
a puberdade, visto que é necessário o amadurecimento 
dos conceitos obtidos. Porém, para que seja possível o 
desenvolvimento elevado e não tardio é preciso que se 
tenha uma base sólida, ainda mais levando em conta o 
caráter integrativo-cumulativo do saber, que determina 
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É uma receita de biscoito,
uma lista de compras, recados colados na geladeira,
um bilhete de amor,
telegramas de parabéns e cartas
de velhos amigos.
É viajar para países desconhecidos,
sem deixar sua cama,
é rir e chorar
com personagens, heróis e grandes amigos.
É um atlas do mundo,
sinais de trânsito, caças ao tesouro,
manuais, instruções, guias,
e orientações em bulas de remédios,
para que você não fique perdido.
Letramento é, sobretudo,
um mapa do coração do homem,
um mapa de quem você é,
e de tudo que você pode ser. 
(KATE M. CHONG, [19--?])

Fica evidente então, que para se estabelecer uma 
comunicação eficaz, é necessário, por intermédio do 
letramento, a capacidade da realização tanto da leitura, 
quanto da escrita; sendo que, nesta lógica, a habilidade 
de leitura possui protagonismo, já que ela proporciona 
a base necessária para o escrever. 

Neste processo de desenvolvimento cognitivo, 
a linguagem tem papel crucial na determinação 
de como a criança vai aprender a pensar, uma 
vez que formas avançadas de pensamento são 
transmitidas à criança através de palavras (Mur-
ray Thomas, 1993, apud VYGOTSKY, 2008, p.3).

Existem, porém, diferentes tipos de leitura que um 
indivíduo pode realizar em função da diferenciação entre 
alfabetização e letramento. Tfouni (1995, p.20, apud DA 
GUIA SILVA, 2016, p.73) foi uma das primeiras estudiosas 
a confrontar os conceitos; segundo a autora, a “(...) alfabe-
tização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo 
(...); o letramento focaliza nos aspectos sócio-históricos 
da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. 
Desta divisão, nasce os dois tipos de leituras possíveis de 
serem realizadas, a parafrásica e a polissêmica (ORLANDI, 
1998, apud TOURINHO, 2011, p.332). 

A primeira está intimamente ligada e limitada à alfa-
betização, trata-se, portanto, da mera decodificação dos 
signos gráficos do alfabeto — A, B, C, D, etc — presentes 
em um certo texto, visando a formação das sílabas e, 
consequentemente, das palavras. Este tipo de leitura não 
atribui nenhum significado ao texto, não gera nenhuma 
reflexão naquele que lê e, assim, refere-se então somente 
à repetição do que o autor diz, não tendo como resultado 
final a geração do conhecimento.

possibilidade de aprendizagem.

Caldin (2003) ainda reforça tal caráter ao afirmar que: 
“Se a escritura se configura como um meio transmissor 
de informação, a leitura se configura como um meio de 
aquisição do que se passa ao redor do homem. A leitura é, 
portanto, um ato social, e como tal, uma questão pública” 
(CALDIN, 2003, p.47). Cabe, portanto, à leitura, proporcionar 
as bases para que o indivíduo possa agir de forma crítica 
sobre os valores da sociedade. Do contrário, o papel des-
te será apenas expressivo, característica observada nos 
animais irracionais.

Entretanto, a leitura por si só não basta. Para Solé 
(apud NASCIMENTO, 2019), professora do Departamento 
de Psicologia Evolutiva e da Educação da Universidade 
de Barcelona: “(…) não se adquire habilidade leitora, sem 
que ela seja praticada. E muito menos existirá leitura, sem 
que o leitor interaja, ou seja, compreenda o texto” (SOLÉ, 
1998, p. 44-45, apud NASCIMENTO, 2019, p.04). Nesta 
perspectiva, apenas haverá a ação de geração do saber, 
comentada anteriormente, se aquele responsável por tal 
ato compreender o que se classifica por indivíduo letrado 
em relação a linguagem estabelecida.

Letramento diz respeito à capacidade de aquisição 
e do uso competente da leitura e da escrita nas práticas 
sociais (BEZERRA; COSTA, 2021, p.4) — essa capacidade 

sempre está em desenvolvimento constante e, portanto, 
o letramento refere-se a um processo interminável. Trata-
-se, portanto, daquilo que torna possível o aprendizado e, 
consequentemente, o desenvolvimento intelectual do ser, 
ao transfigurar toda a questão para algo mais profundo e 
abrangente (FERREIRA, 2001, p.153).

A importância da discussão do tema letramento é 
tamanha que chega a provocar, inclusive, manifestações 
na literatura e na poesia, como é possível conferir nas 
palavras de Kate M. Chong, largamente compartilhado 
pelos pesquisadores e escritores da área.

O QUE É LETRAMENTO?
Letramento não é um gancho
em que se pendura cada som enunciado,
não é treinamento repetitivo
de uma habilidade,
nem um martelo
quebrando blocos de gramática.
Letramento é diversão
é leitura à luz de vela
ou lá fora, à luz do sol.
São notícias sobre o presidente
O tempo, os artistas da TV
e mesmo Mônica e Cebolinha
nos jornais de domingo.
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e flexível. Individual não porque deve ser (ou é) feito sozi-
nho, mas porque cada texto conversa de forma diferente 
com o leitor, mediante as suas vivências; sendo assim, o 
tipo de texto somente é relevante para a pessoa — “o leitor 
entre em contato com temas que falam à alma humana” 
(SOUZA, 2009, p.22) — e portanto não pode existir uma 
generalização de adequação da qualidade ideal do texto 
para cada faixa etária. 

Entretanto, a utilização de termos como “leitura”, 
“escrita” e “texto” levam, na grande maioria das vezes, a 
uma associação direta para com aquilo que é composto 
apenas pelas letras do alfabeto. Essa relação é clássica 
pois é largamente incentivada e trabalhada na educação 
formal escolar, ao passo que tais conceitos passaram a 
não atuar em sua totalidade, conforme se discute a seguir.

A leitura envolve muitas outras variáveis além do 
abecedário, inclusive podendo ser plenamente estabele-
cida sem a necessidade de qualquer um de seus sinais 
gráficos — talvez o exemplo mais simples, neste caso, 
sejam os quadros, que proporcionam o ler por meio de 
suas pinceladas. Tomando Coscarelli e Novais (2010, p.36-
38), professoras doutoras na área de estudos linguísticos, 
de referência para o assunto, é seguro determinar o ato 
de ler como um processo complexo da combinação de 
textos das mais variadas naturezas em situações reais 
de comunicação. A leitura também diz respeito à neces-

sidade da percepção de todos os elementos gráficos que 
compõem um texto; “É preciso ler o texto verbal, mas é 
preciso também ler os elementos não verbais, o design, 
a diagramação, as cores, imagens, fontes, ícones, barras. 
É preciso muitas vezes integrar o som” (COSCARELLI; 
NOVAIS, 2010, p.36). Portanto, fala-se aqui da atuação 
direta de elementos do design como fortes construtores 
de sentido por intermédio do auxílio ao texto escrito ou 
pela atuação isolada, conforme ocorre em uma mensagem 
passada por uma animação, por exemplo.

Sendo assim, conclui-se que também se realiza a 
leitura polissêmica, por intermédio do letramento, daquilo 
que não é escrito — no sentido de códigos do alfabeto —. E 
mais, ressalta-se a importância dessa noção de letramento 
visual em relação ao fato de que o humano relaciona-se 
intimamente com a imagem e, em específico, as crianças, 
foco deste trabalho, realizam com primordialidade uma 
comunicação baseada na aparência e na visualidade das 
coisas, através do gesticular, do olhar, dos desenhos, das 
ações, entre outros; tendo assim uma intimidade ainda 
mais forte com a questão da imagem.

1.1.3. Os impactos sociais da falta do saber

Como dissertado anteriormente, o saber é adquirido 
pelo processo de letramento que, por sua vez, depende 
e, portanto, está intimamente ligado à linguagem, sobre-

Já o segundo tipo, a polissêmica, atribui significados 
ao texto à medida em que o leitor lê. Isto quer dizer que, 
durante a sua realização, o leitor capta a mensagem do 
que se está sendo dito — explícita e implícita —, reflete, 
forma suas conclusões e estabelece um juízo de valo-
res. Diferentemente do primeiro exemplo, o ler de forma 
polissêmica resulta em saber, ou seja, contribui de for-
ma positiva para a evolução da capacidade cognitiva da 
pessoa e também para a contribuição do cerne da mes-
ma. Entretanto, destaca-se que sua ocorrência somente 
torna-se possível mediante a existência do letramento 
que, embora inicia-se sozinho por volta dos 2-6 anos de 
idade, conforme estabelece Soares (2012, p.39-40, apud 
DE OLIVEIRA et al., 2020, p.430), deve ser incentivado já 
na primeira idade — esta discussão será feita com maior 
afinco na etapa de determinação do público-alvo.

[...] para ler, é necessário dominar as habilidades 
de decodificação e aprender as distintas estra-
tégias que levam à compreensão. Também se 
supõe que o leitor seja um processador ativo do 
texto, e que a leitura seja um processo constante 
de emissão e verificação de hipóteses que le-
vam à construção da compreensão do texto e do 
controle desta compreensão – de comprovação 
de que a compreensão realmente ocorre. (SOLÉ, 
1998, p. 24, apud SOUZA, 2009, p.19-20).

Da comparação de tais termos pode-se afirmar, base-
ado nas discussões da professora Soares (2012, p.39-40, 
apud DE OLIVEIRA et al., 2020, p.434), que um indivíduo 
alfabetizado não necessariamente é letrado, ainda que 
sejam conceitos inevitavelmente ligados e complemen-
tares — afinal para realizar a leitura polissêmica é preciso 
também decodificar o alfabeto. Silva ainda reforça essa 
ideia ao dizer: “não basta decodificar as representações 
indiciadas por sinais e signos; o leitor (que assume o modo 
de compreensão) porta-se diante do texto, transformando-
-o e transformando-se” (SILVA, 2002, p. 44 apud SOUZA, 
2009, p.35). Isto posto, estabelece-se que o sujeito letra-
do, cognitivamente falando, encontra-se em um patamar 
acima do alfabetizado, uma vez que o primeiro é aquele 
que pratica tanto a leitura quanto a escrita, e as usa so-
cialmente para responder às demandas do cotidiano, se 
inserindo assim na sociedade — como será discutido no 
tópico 1.3. Os impactos sociais da falta do saber. 

É importante destacar neste ponto que a qualidade 
da leitura nada tem a ver com o tipo de texto que se está 
lendo (SILVA, 1986, p.21 apud CALDIN, 2003, p.51). 

Isto porque, para Coscarelli (2002, p.08), os bons 
leitores (leia-se: letrados) possuem abertas as portas do 
aprendizado constante e, portanto, são aptos a adquirir as 
informações sozinhos; as quais, não tem especificidade na 
sua origem quanto ao tipo textual. O ato de ler é individual 
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Figura 2 - A leitura liberta

Autoria: Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino)
Fonte: https://dasculturas.com/2016/04/01/mafalda-viver-sem-ler/ 

É razoável, até este ponto, perceber a importância 
do conhecimento para o indivíduo de uma sociedade. 
O quadrinho de Quino (Figura 2) traduz essa ideia com 
maestria ao fazer a ligação do ler — meio de obtenção do 
saber — com a atuação da pessoa na sociedade. Porém, 
o intuito deste item trata da relevância do letramento para 
a sociedade como um todo, então torna-se necessário o 
avanço do assunto.

Na perspectiva de Paulo Freire (1979 apud BAQUE-
RO, 2012, p.181), largamente partilhada nas discussões 
filosóficas, a educação libertadora é capaz de mudar a 
compreensão da realidade; entretanto não é capaz de 
mudar a realidade em si, uma vez que a transformação 

social somente é atingida por intermédio da ação política 
no contexto do social.

De fato, isto é verdade, o individual não representa 
e nunca representará o coletivo, e, portanto, o indivíduo 
emancipado não pode traduzir a emancipação da socie-
dade a qual ele se insere. Todavia, também é verdade que 
a força de um grupo é resultado direto do poder de seus 
indivíduos, sendo assim, infere-se aqui que o primeiro pas-
so para a emancipação coletiva, e consequentemente da 
transformação social, tem de ser a autonomia individual; 
afinal, o contexto da coletividade somente ocorrerá caso, 
no mínimo, houver a possibilidade do diálogo crítico e 
reflexivo entre aqueles que à compõe; e a não existência 
deste diálogo refletirá diretamente na impossibilidade da 
evolução, de desenvolvimento de um conjunto.

No contexto da existência do saber, o empoderamento 
torna possível a substituição da ingenuidade pela consci-
ência crítica (BAQUERO, 2012, p.181). Trata-se então de 
empoderar o sujeito em relação à sua capacidade crítica 
cognitiva, para que o coletivo possa atingir o estágio de 
plenitude e, consequentemente, possa gozar dos resul-
tados positivos provindos desta lógica; os quais visam 
favorecer o bem estar de todos. Esta necessidade torna-se 
cada vez mais real em uma era na qual o conhecimento 
reflete cada vez mais o poder social.

tudo à leitura polissêmica, realizada a partir de qualquer 
tipo de texto.

A leitura polissêmica é provavelmente uma das habi-
lidades mais importantes que um indivíduo pode realizar 
e aprimorar. Caldin (2003, p.49), traz à tona o valor da 
leitura ao afirmar que,  quando feita corretamente, trata-
-se de um instrumento poderoso de mobilização social. 
Isto porque o indivíduo que não é capaz de utilizar-se 
do processo de letramento, culmina por se inserir em 
uma situação de estagnação mediante a sociedade que, 
consequentemente, o irá “varrer” para as suas margens. 

O mundo gira em torno da linguagem. É preciso que 
ela seja claramente estabelecida (leia-se: compreendi-
da) para que a pessoa possa realizar os seus deveres 
e também reivindicar os seus direitos. A linguagem, e 
consequentemente o letramento, está no entender uma 
placa de trânsito, no entender de um contrato ou mesmo 
no entender um discurso político, ou seja, o cotidiano 
do ser humano contemporâneo sempre demanda pela 
leitura polissêmica. Por meio de uma simples análise é 
possível inferir que para viver é necessário o entender, o 
saber, e, portanto, é necessário o ato da leitura por parte 
de um sujeito letrado.

A problemática inicial da questão, levantada no título 
“Os impactos sociais da falta do saber”, não está em não 

entender algo. Isto é normal, inevitável e na realidade é 
o ponto de partida para quaisquer atitudes que visem a 
aquisição do conhecimento. O problema está em não ser 
letrado e, portanto, baseado nas discussões do tópico 
1.2, não ser capaz de gerar o entendimento necessário ao 
não conseguir impregnar-se com, e refletir criticamente 
sobre, o(s) assunto(s) pela exclusiva falta de capacidade 
cognitiva para tal.

Aquele que não é capaz de entender, e que portanto 
não domina o saber, é alguém incapaz de realizar as 
suas funções sociais e, consequentemente, incapaz de 
emancipar-se dos dogmas que a sociedade lhe impõe 
(CALDIN, 2003, p. 51). Isto significa que esta pessoa 
apenas aceitará tudo o que lhe é dito e, nesta lógica, 
a sua atuação no âmbito social pode ser estritamente 
comparada a de um fantoche, na qual não se existe a 
vontade própria, apenas manipulação.

Ora, claramente este contexto descreve a questão 
da alienação do ser, mediante a todo e qualquer contexto 
social que ele se insira; desde as atividades mais simples 
do cotidiano até as mais complexas. Baseado em Silva 
(1985, p.22-23), infere-se que está aqui descrito a pessoa 
que nunca atingirá a sua plenitude, aquela que nunca 
conquistará a verdadeira liberdade, conforme pode-se 
observar até mesmo numa singela tirinha de humor, 
conforme mostra a figura 2.
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se tal pessoa enquadra-se na categoria de letrado ou não02. 

Normalmente essas provas são aplicadas por órgãos 
especializados para atestar tal proficiência, como o PISA 
(Programa Internacional de Avaliação de Alunos)03, uma 
vez que não se trata de um contexto de avaliação acadê-
mica na qual o aluno estudou previamente — ou buscou 
pela simples memorização dos conceitos.

Todavia, é possível encontrar dificuldades nestes 
métodos de classificação, decorrentes da vivência, dos 
possíveis espectros, da maneira de avaliação dos testes 
e dos fatores “dia” e “tempo”.

A vivência da pessoa, como já discutido, intervém 
no seu entendimento em relação a determinada temá-
tica, podendo fazer com que a resposta dada não seja 
considerada correta no contexto da prova. Vale ainda 
destacar que a vivência, a ideologia, como interferidora 
pode vir também dos sujeitos organizadores dos testes 
(KLEIMAN, 2003, p. 7).

02. Algumas propostas de determinação do nível de letramento trazem outras divisões, como é o caso da TSL (Teste de letramen-
to em saúde em português para adultos) que define em função do letramento inadequado (0-59% de acerto), limitado (60-74%) e 
adequado (75-100%) - dados citados em Maragno (2019, p. 4-5).

03.  Porém, destaca-se que a existência de diversas peculiaridades entre as provas tornam dispensável, para o objetivo, o apro-
fundamento ou a exemplificação de uma prova específica. No momento, o que se deseja é gerar a compreensão do contexto 
geral da comprovação do ser letrado e dos defeitos existentes nessa classificação, a fim de gerar uma reflexão que traga suporte 
argumentativo para o projeto.

Isso significa que, para ser realmente efetivo, a prova 
precisa ser apoiada nas experiências desses indivíduos 
(KLEIMAN, 2003, p. 11); ela precisa se aproximar o máximo 
possível da situação real de seus cotidianos de modo a 
prezar pela qualidade das questões. Um exemplo dessa 
necessidade está na ideia inconcebível de classificar um 
indivíduo, sem estudo formal, como sendo letrado ou não 
por meio de perguntas que favorecem exclusivamente 
níveis de escolaridade. Até mesmo porque a memoriza-
ção, neste contexto, poderia atuar de forma a manipular o 
resultado, já que “não é possível distinguir a estruturação 
e o funcionamento da aprendizagem, do pensamento, da 
memória, nas ações de sujeitos engajados nessas intera-
ções verbais e não verbais’’ (v. Cole, Hood & McDermott, 
1982, apud KLEIMAN, 2003, p. 3).

Ainda, segundo Soares (1999, p. 5), existem “diferen-
tes tipos e níveis de letramento, dependendo das neces-
sidades, das demandas do indivíduo e de seu meio, do 
contexto social e cultural”. Logo, é bastante complicado 

A preocupação com a dialética de que o singular 
empoderado tem a força para agir como opressor críti-
co perante os demais é realmente válida. Mas apenas 
a conscientização de cada um tornará impossível essa 
relação de opressão. 

Conscientizar não significa manipular, conduzir 
o outro a pensar como eu penso; conscientizar 
é “tomar posse do real”, constituindo-se o olhar 
mais crítico possível da realidade; envolve um 
afastamento do real para poder objetivá-lo nas 
suas relações (FREIRE, 1979, apud BAQUERO, 
2012, p.181). 

Sendo assim, o impacto social da falta do saber 
nada mais é do que o impacto individual refletido em 
larga escala. A sociedade não letrada — resultado refle-
tido — é aquela que tenderá a estagnação e a abstração 
em todas as suas funções.

Conforme Sheilds (apud LAWSON, 2001), a teoria 
do empoderamento é complexa, mas a sua ausência é 
tradução clara da alienação, impotência e do desamparo. 
E, da maneira como determina o conceito, um ser que é 
impotente não tem a capacidade de lidar, com maestria, 
perante as questões que cercam o seu cotidiano; tenderá 
ele, portanto, a ser capaz apenas de sobreviver.

Infere-se, por fim, que a falta do saber opera de forma 
restritiva, ao retirar da sociedade o conceito de democrati-
zação em todas as esferas de atuação do homem, já que 
é o conhecimento que propõe a horizontalidade social por 
intermédio do letramento. O indivíduo não letrado passa 
então a sobreviver em função de toda imposição que lhe 
é colocado, uma vez que não é cognitivamente capaz de 
se libertar das amarras impostas pelo não saber.

1.1.4. A comprovação do ser letrado

No decorrer desta discussão, muito se falou do valor 
do ser letrado para a sociedade, mas então como com-
provar se de fato um indivíduo pode ser caracterizado 
desta forma?

Para tal validação, conforme explicado por Kleiman 
(2003, p.8-13), o que se em faz, em um contexto geral, é 
a aplicação de testes nos quais é preciso compreender 
o que está sendo requisitado pelo enunciado, seja ele 
verbal ou escrito, e, atuar de forma crítica e reflexiva 
acerca do assunto levantado pela questão, baseando-se 
nas informações dadas — tanto explicitamente quanto 
implicitamente — para gerar a resposta esperada pela 
banca avaliadora. 

A partir da correção das questões, é possível estabele-
cer, mediante uma porcentagem previamente determinada, 
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um indivíduo como sendo letrado ou não, é estabelecer se 
o mesmo encontra-se no processo do letramento.

Tendo sido discutida a questão do saber de forma 
macro, torna-se agora importante o afunilamento do as-
sunto no objetivo de tratá-lo de maneira específica para 
com o ambiente ao qual este projeto visa trabalhar. Sendo 
assim, busca-se no tópico seguinte a contextualização do 
tema no Brasil.

1.2.Contextualização Brasil - o letramento 
no ensino básico infantil

Antes de dar início a contextualização do saber no 
Brasil, talvez seja necessário analisar o saber do ponto 
de vista histórico-mundial. Mais especificamente, como 
o saber criança foi desenvolvido dentro da categoria da 
Educação Infantil. 

É importante salientar que, a Educação Infantil pode 
ser compreendida em um sentido bastante amplo, pois 
ela pode se relacionar com várias modalidades de educa-
ção, que vão desde a educação no âmbito familiar, até a 
educação obrigatória dentro de uma instituição de ensino: 

Pode-se falar de Educação Infantil em um senti-
do bastante amplo, envolvendo toda e qualquer 
forma de educação da criança na família, na 

comunidade, na sociedade e na cultura em que 
viva. Mas há outro significado, mais preciso e 
limitado, consagrado na Constituição Federal de 
1988, que se refere à modalidade específica das 
instituições educacionais para a criança peque-
na, de 0 a 6 anos de idade. Essas instituições 
surgem durante a primeira metade do século XIX, 
em vários países do continente europeu, como 
parte de uma série de iniciativas reguladoras da 
vida social, que envolvem a crescente industria-
lização e urbanização (KUHLMANN, 2003, p.469 
apud BARRETO et al. 2017, p.2).

Como mencionado na citação acima, o surgimento 
das instituições educacionais para a criança pequena, 
surgem na primeira metade do século XIX. Entretanto, 
o surgimento da Educação Infantil vem de um período 
mais distante. 

De acordo com Bujes (2001 apud ANDRADE, 2020), 
o advento das instituições da Educação Infantil está re-
lacionada ao nascimento da escola e do pensamento 
pedagógico moderno no século XVI e XVII. A escola da-
quele tempo — ainda muito semelhante, estruturalmente, 
às atuais — se organizou devido às mudanças ocorridas 
naquela época, provindas  da mudança da sociedade 
europeia com a descoberta de novas terras, surgimento 
de novos mercados e o desenvolvimento científico; além 
da relação direta com a criação da prensa de Johann 

determinar veementemente, por meio de uma prova, se 
uma pessoa é ou não letrada; mesmo que se estabeleça 
faixas a fim de procurar encaixar o indivíduo de forma 
assertiva, será sempre impossível compreender todo o 
espectro de possíveis encaixes.

Além disso, dependendo da maneira como o teste 
for realizado, não é possível que o pesquisador analise a 
capacidade de raciocínio e de abstração de um indivíduo. 
Isso porque a prova em si, ou mesmo o avaliador, pode 
“considerar, no lugar do raciocínio e da lógica formal, 
a pragmática do discurso como parâmetro relevante” 
(KLEIMAN, 2003, p.2).

E, por fim, provas proporcionam uma situação atípica 
em relação ao cotidiano e, por mais que se possa ter o 
costume de realizá-las, sempre existirá os fatores “dia” 
e “tempo”. Ou seja, qualquer possível estranheza, como 
uma dor de cabeça, uma preocupação familiar, ou mesmo 
o nervosismo, somadas a necessidade de conclusão do 
teste dentro de um prazo curto04 estabelecido, podem 
alterar consideravelmente o resultado do teste.

Nesta lógica, sugere-se aqui uma visão dos autores, 
mais com um caráter de adendo ao tema, que talvez fosse 
mais promissora a avaliação de caráter processual — com-

04.  O termo “curto” se estabelece aqui mediante a comparação de tempo para com as situações reais (leia-se: do cotidiano) de 
formação crítica-reflexiva sobre um assunto.

posta por testes que se complementam — para determinar 
o nível de letramento de um indivíduo; ainda na perspectiva 
de Kleiman (2003, p.11) de que as provas devem se apoiar 
na vivência dos avaliados — e avaliadores em um contexto 
de prova oral — e que devem possuir caráter qualitativo. 

Essa abordagem não é algo revolucionário, existem 
escolas que prezam pelo progresso em detrimento da 
simples conclusão de uma prova. Nestas, mesmo que 
o contexto não seja de avaliar o nível de letramento pro-
priamente dito — como discutido acima —, os testes são 
dependentes uns dos outros e o sucesso do aluno é pro-
porcional à acumulação destes resultados das provas. 

A abordagem processual muito provavelmente seria 
mais fiel para caracterizar a pessoa, até porque o letramen-
to refere-se também à capacidade de adquirir conhecimen-
to e, neste sentido, a comparação entre o antes e o depois 
proporciona a visualização mais clara do desenvolvimento 
do indivíduo perante o saber. Trata-se, portanto, da utiliza-
ção de uma abordagem que se aproxima estreitamente 
do caráter integrativo-acumulativo do conhecimento para 
determinar o nível de letramento de alguém.

Apesar de toda essa dialética, os autores deste projeto 
acreditam que mais importante do que a determinação de 
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criança, ao longo da história, teve avanços significativos 
no mundo e no Brasil, como será mostrado a seguir.

O cenário brasileiro começou a mudar suas políticas 
educacionais focadas na Educação Infantil a partir da 
Constituição Federal de 1988. Através da pressão social 
vigente, a Educação Infantil foi reconhecida como direito 
constitucional da criança, opção da família e dever do Esta-
do. Com esse direito reconhecido, a creche e a pré-escola 
deixaram de ser vistas de forma assistencial e passaram 
a seguir uma concepção pedagógica que vê a criança 
como um ser social e cidadão do Estado (BARRETO et 
al. 2017, p. 4).

Mas as coisas nem sempre foram assim. Posterior 
a este período, na década de 1970, as políticas educacio-
nais voltadas para crianças de 0 a 6 anos tinham como 
objetivo compensar certas carências que envolviam a 
cultura, as deficiências linguísticas e defasagens afetivas 
de crianças provenientes das camadas mais pobres da 
sociedade, com a intenção de evitar problemas relacio-
nados ao fracasso escolar. Este olhar sobre a educação 
foi defendido por documentos oficiais do Ministério da 
Educação (MEC) e do Conselho Federal de Educação, 
e suas políticas educacionais tiveram a influência de 
agências internacionais e de programas desenvolvidos 
nos Estados Unidos e Europa que foram implantados no 
Brasil (KRAMER, 2006, p.799). Deste enfoque, é possível 

dizer mais uma vez que, esse modelo de educação, vigen-
te até 88 — há pouquíssimo tempo atrás —, teve um viés 
assistencialista, semelhante ao que sempre havia sido 
perpetuado ao longo da história. 

De acordo com Rosemberg (1992 apud KRAMER, 
2006), essa proposta do MEC se tornou o modelo nacional 
de atenção à pré-escola até a Nova República, mas apesar 
do discurso persuasivo, o impacto no sistema educacio-
nal foi quase nulo. A partir daí, gerou-se uma discussão 
crítica a respeito do assunto, em busca de alternativas 
para as crianças brasileiras. Em meio às mudanças so-
ciais e políticas que aconteciam na época (fim do regime 
militar e a redemocratização da sociedade brasileira), os 
estudos contemporâneos como antropologia, sociologia 
e psicologia, ajudaram a entender que as crianças foram 
impostas a uma situação desigual e que elas deveriam 
ter sua especificidade respeitada, diferente da visão que 
era transmitida pelos documentos oficiais do governo 
federal até então, nos quais as crianças eram definidas 
como carentes, deficientes, imaturas e defasadas. 

Com o reconhecimento do direito da criança de 0 a 6 
anos à educação pela Constituição de 1988, muitas outras 
conquistas em prol da criança surgiram. Em 13 de Julho 
de 1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) pela Lei 8.069 que ampliou os direitos das crianças 
e adolescentes, assegurando acesso à educação, cultura, 

Gutenberg (figura 3) um século antes, que trouxe consigo 
o acesso à leitura para diversas pessoas - ainda que tal 
leitura se resumisse à Bíblia, o primeiro livro impresso.

Figura 3 - A prensa de Gutenberg

Autoria: desconhecida.
Fonte: https://www.cutedrop.com.br/2016/12/prelo-um-curta-sobre-um-

-dos-metodos-mais-antigos-de-impressao-que-ainda-hoje-esta-vivo/

A partir das mudanças ocorridas por volta do século 
XVII — a expansão da burguesia, do modo de produção 
e o movimento intelectual iluminista — foi evidenciado 
a necessidade de mudar a concepção de educação que 
existia até então. Com o novo modo de produção ad-
vindo da Revolução Industrial e a figura materna tendo 
a necessidade de entrar no mercado de trabalho e se 
ausentar por um período de tempo, as creches surgem 
para se responsabilizar pelos cuidados às crianças. Nes-
te contexto, a escola tem destacado a sua importância 

pois é neste momento que o pensamento e a relação 
para com a criança são modificados (BUJES, 2011 apud 
ANDRADE, 2020, p.99).

Se antes a criança não era considerada como tal, 
a partir do século XVIII a lógica de pensamento é trans-
formada, e ela passa a ser reconhecida dentro dessa 
condição. Sendo então considerada como uma categoria 
que se relaciona socialmente, que possui suas próprias 
características e que também  exerce um papel de ator 
social na concepção de se tornar um ser que constrói a 
sua própria história (ÀRIES, 1981 apud ANDRADE, 2020, 
p.99). Todos esses acontecimentos foram necessários 
para estabelecer a criança como um indivíduo único e 
com necessidades específicas que conhecemos atual-
mente, no século XXI. 

1.2.1 Cenário brasileiro: políticas educacionais e 
círculo vicioso

Como visto na introdução deste sub-capítulo, a Edu-
cação Infantil de um ponto de vista histórico foi asso-
ciada à inserção da mulher no mercado de trabalho e a 
necessidade de deixar a criança pequena aos cuidados 
de outrem — creches e pré-escolas — quando era preciso 
trabalhar. Sendo assim, naquele contexto, a Educação 
Infantil possuía um caráter assistencial — algo que se 
manteve durante muitas décadas. Porém, a educação da 
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Segundo Santos (2004 apud Alcará e Santos, 2015) 
algumas características dos leitores com dificuldade na 
compreensão de leitura podem reproduzir um círculo vicio-
so, que apresenta como resultado falhas no processo de 
decodificação, carências de vocabulário, leitura oral pobre, 
deficiência de integração das informações e de memória, 
falta de estratégias de aprendizagem adequadas e falta de 
motivação para leitura. Tal círculo consiste nos estudantes 
que apresentam dificuldades de compreensão evitando 
atividades que envolvam a leitura; consequentemente, os 
mesmos tendem a nunca alcançar a prática necessária 
para criar uma leitura fluente e polissêmica, ocasionando 
uma desmotivação para esse tipo de atividade.

Como foi dito anteriormente, os fracassos da habi-
lidade de escrita e leitura são originados da educação 
recebida na Educação Infantil. Contudo, o aprendizado da 
criança não se baseia apenas na educação recebida por 
uma instituição de ensino; ela também é moldada pelas 
interações com as pessoas próximas do seu cotidiano, 
a sua família — termo que será melhor aprofundado no 
próximo subtópico. As condições do ambiente doméstico 
são incentivadoras para o desenvolvimento na criança pelo 
prazer de ler. Porém, a realidade geral do leitor brasileiro 
não é muito favorável, já que a maioria dos responsáveis 
não lê e há pouca preocupação em fazer com que suas 
crianças leiam, o que gera mais um círculo vicioso que 

será passado de geração para geração. 

Deste último círculo vicioso comentado, ainda pode se 
gerar um outro, quando se analisa que essa falha no letra-
mento poderá afetar não só a vida pessoal dessa criança 
que se tornará adulta um dia, mas também a sua vida pro-
fissional. Tal fato torna-se ainda mais alarmante visto que 
esta criança pode se tornar um educador com problemas 
de aprendizado; o que, inevitavelmente, será refletido na 
prática de sua profissão, afetando outras pessoas. 

Embora tenham sido apresentados três círculos vi-
ciosos de maneira separada, existe uma relação de de-
pendência e interferências entre os mesmos, deste modo, 
é possível sintetizar a ideia, como se observa na figura 4:

Figura 4 - Círculo vicioso

Indivíduo responsável
não letrado

Criança com dificuldade
de leitura polissêmica

Realiza ensino
desqualificado em 

relação ao letramento
Torna-se pela
falta de prática

Não incentiva
o ato da leitura
podendo gerar

Ao se tornar 
educador

Gera

Autoria: Produção própria.

esporte e lazer (ANDRADE, 2020). E em 1996, é aprovada 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
N°9394/1996), onde o termo “Educação Infantil” surge 
pela primeira vez e passa a ser definida como a primeira 
etapa da Educação Básica, responsável pelo atendimen-
to de crianças em creches e pré-escolas, espaços que 
são caracterizados como educativos, não domésticos e 
com a finalidade de promover o desenvolvimento integral 
da criança em uma ação conjunta dos atos de cuidar e 
educar (SILVEIRA, 2015, p. 35).

Vale mencionar que a Educação Infantil foi alterada 
pela Emenda Constitucional n°53/2006, a qual amplia o 
Ensino Fundamental de 8 para 9 anos e reduz a Educa-
ção Infantil de 0 a 5 anos de idade. Entretanto, o uso da 
faixa etária de 0 a 6 anos é válido, pois de acordo com 
a Resolução CNE/CEB n° 1, de 14 de janeiro de 2010, às 
crianças que completam 6 anos após 31 de Março, só 
poderão entrar no Ensino Fundamental no ano seguinte 
(SILVEIRA, 2015, p. 35).

Entretanto, apenas o reconhecimento do governo 
brasileiro perante a criança como um ser que possui 
direitos não basta. Além das criação das políticas edu-
cacionais voltadas à criança pequena, é necessário que 
elas sejam aplicadas e que haja garantia da qualidade da 
educação que essa criança está recebendo. Isto porque a 
Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, 

logo, pode se dizer que a qualidade de ensino recebida 
durante essa primeira fase de aprendizado irá influenciar 
toda sua trajetória como indivíduo letrado. 

De acordo com Soares (2020 apud Oliveira et al., 
2020), os fracassos em habilidade de escrita e leitura 
em todos os níveis da educação no Brasil, são gerados 
no processo inicial da leitura e da escrita na primeira 
etapa da Educação Básica, ou seja, na Educação Infan-
til. Na última pesquisa “Retratos da leitura no Brasil” 
(INSTITUTO PRÓ-LIVRO; IBOPE, 2020) foi indicado que 
a quantidade de brasileiro não leitores — pessoas que 
não leram nenhum livro nos últimos 3 meses — subiu de 
44% (2015) para 48% (2019), sinalizando que a prática 
da leitura vem sendo negligenciada no país. Entretanto, 
essa realidade não é algo recente. Os dados de 2018 
do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
(PISA) apontaram que as habilidades de leitura e a com-
preensão de texto estão estagnadas no Brasil há 10 anos. 
Apesar do desempenho dos estudantes ter tido uma leve 
melhora nos últimos 20 anos, na última década quase 
não houve nenhum avanço. Nesta lógica, infere-se que 
a leitura vem sendo feita de forma muito superficial — 
leitura parafrásica —, e não de maneira polissêmica, na 
qual o indivíduo interpreta e atribui significados daquilo 
que lê — consequência do processo de letramento, como 
foi explicado na primeira parte deste capítulo.
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A família é o primeiro ambiente de socialização do 
indivíduo, responsável por transmitir às suas gerações os 
valores culturais aos quais estão inseridas. Por possuir 
tamanha responsabilidade, ela tem um impacto signifi-
cativo e uma grande influência no comportamento das 
crianças, que aprendem diferentes formas de existir, ver 
o mundo e construir as suas próprias relações sociais a 
partir das referências do seu contexto familiar (DESSEN; 
POLONIA, 2007).

Ainda de acordo com Dessen; Polonia (2007, p.23), 
é nas experiências construídas no ambiente familiar 
que a criança aprende a lidar e resolver conflitos, con-
trolar emoções, expressar diferentes sentimentos que 
constituem as relações interpessoais e a lidar com todo 
tipo de diversidade e dificuldades que a vida possa vir a 
apresentar. Consequentemente, essas habilidades sociais 
adquiridas a partir do âmbito familiar, irão reverberar em 
outros ambientes nos quais ela irá interagir. 

A escola — lugar no qual futuramente a criança irá 
frequentar —  é um ambiente diverso e multicultural, 
focado no desenvolvimento e aprendizagem de conhe-
cimentos multidisciplinares. Ela também propicia uma 
série de interações com uma gama variada de pessoas, 
onde é possível construir laços afetivos e se preparar para 
a vida em sociedade. Portanto, a escola também é uma 
instituição fundamental para o processo de desenvolvi-

mento do indivíduo e para evolução da sociedade e da 
humanidade como um todo. Porém, nesta lógica, mesmo 
na existência da educação formal, os conhecimentos 
adquiridos a partir do convívio familiar são utilizados 
como base durante todo o processo da construção do 
saber realizado na escola (DESSEN; POLONIA, 2007).

Seguindo o raciocínio, os resultados do PISA de 
2018 somente vêm a contribuir para a argumentação 
ao revelar que, apesar do desempenho de leitura de 15% 
dos alunos estar associado com o nível socioeconômico, 
10% dos estudantes brasileiros em desvantagens socio-
econômicas estavam entre os 25% de estudantes com 
maior desempenho em leitura. Ao investigar os dados 
mais profundamente, através de um questionário enviado 
aos pais dos alunos que participaram da avaliação, a 
equipe do PISA concluiu que os estudantes de famílias 
que ofereciam um maior suporte nas atividades escolares 
de leitura e apoio emocional, alcançaram, em média, um 
desempenho melhor na avaliação; o que corrobora com 
a ideia que a família possui sim uma grande influência 
no processo de aprendizado da criança. 

De acordo com Costa (2016, p.155) a comunicação 
e interação positiva por parte da família estão ligadas 
diretamente ao desempenho acadêmico da criança, já 
que eles proporcionam o desenvolvimento adequado dos 
aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais, 

Então, para que a leitura polissêmica aconteça e a 
criança possa se emancipar em sua própria trajetória, a 
união entre a escola e a família é fundamental (Andraus 
Júnior; Santos, 1999 apud Tourinho, 2011, p. 329).

Diante do que foi dialogado, é importante esclarecer 
que não é intenção deste projeto culpabilizar as famílias 
pelo baixo desempenho da criança no que diz respeito à 
leitura; assim como não é intenção desqualificar o papel 
do professor em relação ao letramento. Afinal, como 
fora dito, a união entre a escola e família é fundamen-
tal para proporcionar o ambiente que corrobora para o 
desenvolvimento do letramento já na primeira infância. 
Portanto, a escolha de se trabalhar com o viés familiar 
da educação é pautada apenas no enxergar de possibi-
lidades e necessidades existentes no meio, que serão 
discutidas a seguir.  

1.2.2. A educação informal familiar como suporte 
no desenvolvimento do saber

Primeiramente é preciso discutir o significado do ter-
mo “família” para o presente projeto. A origem da família 
está intrinsecamente ligada à história da civilização e da 
necessidade que o ser humano tem de estabelecer rela-
ções afetivas estáveis (NORONHA, PARRON, p.3) a fim de 
promover sua sobrevivência e exteriorizar sua condição de 
ser social por natureza. Entretanto, o conceito de família 

passou por muitas transformações ao longo de séculos 
e hoje possui um significado diferente do seu original. 
Atualmente, de acordo com Costa (2016), o termo família 
está ligado ao conceito de uma instituição composta por 
membros específicos que possuem responsabilidades 
particulares, habitando o mesmo espaço físico através de 
uma relação significativa e influenciando uns aos outros, 
criando assim, o cotidiano familiar. Além disso, a família 
não pode ser definida apenas por laços consanguíneos, 
já que a mesma abrange diversas dimensões que podem 
ser sociais, cognitivas, culturais e afetivas. Portanto, o 
conceito de família deve ser compreendido a partir de 
contextos maiores, como, por exemplo, a cultura e a 
sociedade na qual ela está inserida. Dito isso, torna-se 
agora viável a discussão da relevância da educação 
informal familiar no contexto do letramento.

De acordo com Dessen; Polonia (2007, p.22), a fa-
mília também compartilha funções sociais, políticas e 
educacionais que irão influenciar a formação do cidadão 
da mesma forma que a escola. A família, como uma 
instituição, é essencial no processo evolutivo da criança, 
podendo inibir ou impulsionar o seu crescimento físico, 
mental e social. Sendo assim, pode se inferir que a fa-
mília também é responsável pelo desenvolvimento das 
pessoas que a compõem, desde seus primórdios, ou 
seja, desde a infância. 
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vimento pessoal, além de evidenciar o papel da família 
na sua formação. Trazendo o tema do letramento infantil 
— foco principal deste trabalho — , seria interessante 
pensar em novas formas de fomentar esse processo de 
aprendizado, principalmente considerando o âmbito da 
interatividade, onde a criança pudesse ter mais contato 
com imagens, sons e movimento a fim de complementar 
seu conhecimento adquirido através da vivência com 
família e do ensino formal. Nesta perspectiva o design 
possui grande poder de atuação, como será discutido 
no próximo tópico deste trabalho.

1.3.Letramento, Design e a Emancipação 
do Indivíduo

Antes de iniciar esse tópico que explora conceitos 
sobre o design, seus segmentos, sua importância para o le-
tramento e estudos de casos. É necessário entender o que 
os autores deste trabalho entendem por design, visto que, 
conforme Löbach (2001, p.11) aponta, qualquer pronúncia 
sobre design deve vir, indispensavelmente, acompanhada 
do ponto de vista dos designers, visto que tudo o que virá 
depois será mera consequência deste olhar. 

O conceito de design, devido sua grande variedade de 
interpretações e aplicações, sempre foi motivo de amplas 
discussões. De acordo com Löbach (2001), a noção de 

design chega ao grande público diversas vezes através do 
marketing de grandes empresas, que atrelam seu produto 
ao “bom design”, frequentemente relacionado à estética. 

Contudo, o conceito do que é design possui diferentes 
aspectos que tornam sua definição variável em relação 
ao contexto em que se insere. Uma das acepções dadas 
por Löbach para o design é definida por: 

(...) podemos deduzir que o design é uma ideia, 
um projeto ou um plano para a solução de um 
problema determinado. O design consistiria en-
tão na corporificação desta idéia para, com a 
ajuda dos meios correspondentes, permitir a sua 
transmissão aos outros. Já que nossa linguagem 
não é suficiente para tal, a confecção de croqui, 
projetos, amostras, modelos constitui o meio 
de tornar visualmente perceptível a solução de 
um problema. (...) As fases deste processo se 
denominam design, tanto em nível parcial, como 
na totalidade do processo (LÖBACH, 2001, p. 16).

Este trecho estabelece o design como um processo 
de concretização de ideias que tem como objetivo solu-
cionar um dado problema. Por outra perspectiva, Manzini 
e Vezzoli (2002), definem que o termo design industrial 
deve ser entendido no seu significado mais amplo, que 
não se refira somente a um produto físico — composto 
por material, forma e função —, mas que se estenda ao 

o que transformaria a família como um suporte para 
a criança. Quanto à leitura e a escrita, a percepção do 
suporte familiar recebido pela criança, iria agir de forma 
motivadora para a aquisição dessas habilidades, o que, 
consequentemente, geraria um bom desempenho.

Como foi dito anteriormente na primeira parte deste 
trabalho, o saber não se resume apenas ao conhecimento 
científico, acadêmico. O saber também se refere a todo 
conhecimento que influencia nossas ações, constrói o 
nosso modo de pensar, nos molda como seres sociais, 
nos faz crescer. A criança não é um receptáculo vazio, 
que vive alheia ao seu ambiente, apenas absorvendo 
tudo que lhe é apresentado. Além dessa habilidade de 
absorção, a criança também interage com o ambiente 
e as pessoas a sua volta a fim de criar sua própria per-
sonalidade e realidade. O que se pode observar é uma 
interação dinâmica entre esses atores que são o ambiente 
e a criança, e como essa troca de conhecimentos que 
cada um faz é algo contínuo e que atravessa as fronteiras 
da infância para uma vida inteira. 

Sendo assim, caberia então a família a criar um am-
biente receptivo a leitura, onde a criança seja habituada 
a ouvir cantigas de ninar, rimas, adivinhas, lendas e fa-
bulações, pois o contato com as histórias lidas ou con-
tadas criam oportunidades para as crianças entrarem 
em contato com livros ou revistas, interagindo com o 

material de forma que eles podem folhear e ler através 
das imagens disponíveis. Esse tipo de comportamento, 
normalmente, leva a criança a frequentar ambientes que 
o livro se faz mais presente — como livrarias, feiras de 
livros infantis —  além de que, se o ambiente que a criança 
vive é favorável para leitura, elas, consequentemente, irão 
reproduzir os mesmo hábitos (TOURINHO, 2011, p. 329). 
Mais uma vez reafirmando a ideia de que as crianças 
internalizam as ações e comportamentos das pessoas 
que vivem à sua volta. Por estarem rodeadas de material 
escrito e perceberam o seu uso e função, a criança, de 
certa forma, já adentra o mundo do letramento, mesmo 
que ela seja ágrafa. A grande exposição ao universo da 
leitura e múltiplas possibilidades de leitura fazem com 
que, mesmo que ela entre na escola sem saber ler ou 
escrever, já podem ser consideradas letradas (MAIMONI; 
RIBEIRO; 2006, p.292).

Em uma sociedade cada vez mais tecnológica, é 
comum que as crianças cada vez mais, e desde muito 
cedo, interajam com os objetos digitais dispostos no 
seu cotidiano. Com o advento da pandemia do Covid-19, 
essa interação se fez muito mais presente do que antes. 
Com ensino escolar sendo restringido ao ambiente da 
casa e com o suporte familiar, novas formas de ensi-
nar e aprender tiveram que ser adaptadas para que as 
crianças pudessem dar continuidade ao seu desenvol-
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Tais objetos ou serviços, sejam eles, utensílios do-
mésticos, sites, quadros, animações, brinquedos, livros, 
entre outros, são frutos de projetos aos quais o design 
se insere veementemente, seja agregando valores ou 
mesmo os criando completamente. Assim, enquanto o 
designer tem a função de projetar e embutir de signifi-
cado aquilo que cria — ou ajuda a criar —, o letramento 
busca ler, interpretar e refletir sobre tais criações. Desta 
relação, surge o saber atualizado do indivíduo, que será 
aplicado posteriormente em todas as práticas sociais 
as quais se inserir.

O embutir de significados, segundo Cardoso (2017, 
p.28), pode variar desde um aviso de “atenção!”, dado por 
intermédio de uma tecla vermelha em meio a um teclado 
preto, até níveis mais complexos de conceitos como a 
transmissão da ideia de “modernidade” única e exclu-
sivamente pela aparência de um produto. Para tornar a 
idéia mais palpável para o leitor, observe a figura abaixo.

Figura 5 - Embutir significados pela tipografia

Autoria: Produção própria.

Por mais que os textos nas mensagens sejam exa-
tamente iguais em ambas as frases , a tipografia da 
primeira — Times New Roman — traz consigo o poder de 
significar, por meio das formas retas e pontiagudas, uma 
situação mais séria e problemática do que a segunda — 
Kristen ITC — jamais conseguiria, visto que esta última 
é composta por formas arredondadas que, no contexto 
da frase, transmitem sensações de diversão, de uma 
brincadeira. Nesta perspectiva, a reflexão gerada na 
mente de um indivíduo seria completamente diferente 
em decorrência do embutir de significados por meio da 
tipografia, como será discutido em etapas um pouco 
mais adiante nesta seção.

Por sua vez, a compreensão do processo de signifi-
cação dos produtos se dá pelos estudos e entendimento 
da semiótica. Quando aplicada a um projeto de design, a 
semiótica incorpora contribuições para resolver questões 
decorrentes da comunicação daquilo que está sendo 
desenvolvido. Logo, o estudo da semiótica torna-se in-
dispensável para a atividade do designer, consideran-
do sua responsabilidade na concepção de produtos 
emissores de mensagens (QUEIROZ et al., 2009, p.9); 
as quais, como já discutido no tópico 1 deste capítulo, 
estão intimamente ligadas ao processo de construção 
do saber do indivíduo. 

sistema-produto; ou seja, ao conjunto de produtos, ser-
viços e comunicação.

Por meio desta definição podemos pontuar a visão 
holística que o design deve ter ao projetar um sistema-
-produto, havendo a necessidade de se pensar não só 
no produto final, como também no serviço oferecido, na 
comunicação e nos processos precedentes de viabili-
zação fabril e sustentável. Essa visão é reforçada pelos 
pensamentos de Denis (1998, p.17), ao declarar que a 
natureza do design se pauta em uma conjunção particular 
entre seus produtos e seus processos.

Ainda a acrescentar, Rafael Cardoso Denis, em seu 
texto “Design, cultura material e o fetichismo dos obje-
tos” (1998), discute o domínio do design em conceber 
significado além da natureza intrínseca de seus produtos. 
Denominado pelo autor como fetichismo dos objetos. 
Aqui o fetichismo é tratado justamente como o ato de in-
vestir significado nos objetos que não lhes são inerentes. 
Assim, o autor concebe a seguinte definição: “o design 
é, em última análise, um processo de investir os objetos 
de significado, significados estes que podem variar in-
finitamente da forma e da função” (DENIS, 1998, p. 29).

Baseado nessas três definições, infere-se aqui — para 
o propósito deste projeto — que design é um conjunto 
de processos metodológicos, que visa solucionar um 

problema através da concepção de um produto/serviço 
que deve ser pensado de forma sistêmica,  com o intuito 
de embuti-lo de significados que compreendam além 
daquilo que lhe é inerente. Neste sentido, reforça-se a 
utilização do Design Thinking como metodologia base 
desse Trabalho de Conclusão de Curso.

1.3.1. O design como auxiliador no processo do 
desenvolvimento do letramento

Ao retomar a concepção de letramento é possível 
relacioná-lo com o design. Tendo em vista que o letra-
mento depende das vivências cotidianas do indivíduo, é 
lógico afirmar que os objetos e serviços que fazem parte 
deste dia a dia da pessoa influenciam em seu processo 
de letramento. Adrian Forty (2007) aponta esta exata 
discussão ao classificar o design como participante ativo 
do moldar de pensamentos, e portanto, das ações da 
sociedade, ao oferecer uma nova perspectiva em relação 
a algo. Isto é tão real hoje para, por exemplo, um livro e 
seus componentes — diagramação, imagens, e afins — 
que participam da construção do alicerce do saber do 
homem; como foi verdade na antiguidade quando as no-
vas ferramentas proporcionaram a passagem do período 
neolítico para a idade dos metais, trazendo consigo toda 
uma revolução de pensamentos e, consequentemente, 
de modos de agir no âmbito social.
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conhecimentos referem-se ao repertório do analista e 
as pesquisas auxiliares culturais do contexto ao qual o 
objeto encontra-se. Então, nesta dimensão, retomando o 
exemplo, o indivíduo relaciona as formas percebidas com o 
seu saber previamente estruturado, gerando uma reflexão 
que provavelmente tenderia a apontar para uma sensação 
de seriedade para as formas retas e de tranquilidade para 
as formas arredondadas. 

A terceira e última dimensão proposta é a pragmática. 
Esta diz respeito à relação dos signos com seus intérpre-
tes (NÖTH, 1996, apud AGUIAR, 2013). De acordo com 
Morris (1976, apud CARDOSO, 2017), “alguma coisa só é 
um signo porque é interpretada como um signo de algo 
por algum intérprete.” . Isto quer dizer que só é atribuído 
sentido a algum signo a partir do momento que ele tiver 
um intérprete.  Sendo assim, o nível pragmático tem por 
objetivo, verificar na prática e expressar as funcionalidades 
que o signo apresenta para o interpretante. Portanto, o 
terceiro nível relaciona-se às experiências, as vivências, 
que este interpretante em especial possui. Dentro desta 
lógica, no exemplo da tipografia seria o momento de va-
lidar se o efeito semântico pretendido foi concretizado, 
ou seja, se o interpretante iria atuar de forma condizente 
com o resultado do seu pensamento crítico, provavel-
mente se preocupando com a mensagem da Times New 

06.  Discussão apresentada no tópico 1.2 deste capítulo.

Roman, e negando a seriedade da Kristen ITC — tomando 
a informação como uma brincadeira.

De acordo com Santos (2020), quando analisado o 
universo imaginário da criança na fase de balbucio (antes 
da fala), ainda que ela não possua um código linguístico 
inscrito em seu cérebro e não possa produzir palavras, 
nem sentenças gramaticais, ela é capaz de comunicar-
-se com o seu interlocutor a partir de gestos e sinais, a 
sua linguagem semiótica. Por esta perspectiva, a criança 
significa-se e significa o mundo ao seu redor através da 
linguagem não-verbal. Mesmo que a linguagem esteja 
em processo de desenvolvimento, a criança consegue 
construir representações psíquicas em sua mente através 
do contato com algum objeto espacial (SANTOS, 2020, 
p.45). Portanto, é válido inferir que a teoria semiótica de 
Morris aplica-se também para crianças já desde o estágio 
inicial do processo de letramento, por volta dos 2 anos de 
idade06; e torna-se ainda mais incisiva conforme o letra-
mento atua e passa a construir a capacidade cognitiva 
desses indivíduos.

Apesar da relevância das três dimensões, pode-se 
pontuar a grande capacidade da semântica do design 
visto que, durante o ato de projetar, o designer tem como 
objetivo desenvolver objetos com potencial de significação 

A semiótica é amplamente definida como a ciência 
geral dos signos05, que compreende, além das investiga-
ções sobre a natureza dos mesmos, às reflexões sobre a 
significação e a comunicação (NÖTH, 1995, apud QUEIROZ 
et al., 2009, p.8). Santaella (1983) simplifica a definição 
afirmando que semiótica é uma ciência que estuda toda 
e qualquer linguagem.

As definições de semiótica trazem termos específi-
cos e interdependentes, como, por exemplo, linguagem e 
comunicação, signo e significação. Sem a linguagem não 
haveria comunicação; e sem comunicação não haveria 
linguagem. Deste modo, fica claro que a comunicação 
só se realiza mediante a linguagem, que pode ser verbal, 
gestual, como também visual (SANTAELLA, 1983), mas 
ao mesmo tempo a linguagem só existe para interpretar 
uma comunicação por meio da capacidade crítica do 
indivíduo — provinda do letramento.

Para melhor entendimento do processo de signifi-
cação — semiose —, será utilizado a teoria semiótica de 
Charles William Morris; importante estudioso do tema e 
autor do livro Fundamentos da Teoria dos Signos, que di-
vidiu o processo semiótico em três dimensões: a sintática, 
semântica e pragmática. 

05.  Signo é qualquer coisa (uma palavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um museu, uma pessoa, uma mancha de 
tinta, um vídeo) que representa, indica ou sugere uma outra coisa e que produz efeito interpretativo na mente de alguém (SANTA-
ELLA, 2016, p.8).

A dimensão sintática compreende a observação da 
relação do signo para com ele mesmo, visando designar e 
descrever “de modo preciso” as características, as quali-
dades, que compõem o signo (CARDOSO, 2017). Portanto, 
esse nível de análise corresponde às relações que dizem 
respeito à parte estética de um símbolo, abrangendo 
propriedades como pontos, linhas, cores, formas, entre 
outras, que quando em conjunto determinam as particu-
laridades desse signo. No exemplo tipográfico, este é o 
momento em que o indivíduo notaria que uma tipografia 
apresenta formas retas e pontiagudas enquanto a outra 
é composta por cantos arredondados.

A segunda dimensão, a semântica, corresponde à 
relação de desígnio e denotação do signo para com aquilo 
que ele tem potencial para representar, ou seja, tem relação 
com o significado do objeto. Trata-se portanto da compre-
ensão e exposição da competência das características 
da dimensão sintática, de evocar o caráter expressivo 
e representacional do objeto na mente de um potencial 
interpretante qualquer. 

Ao se referir a potenciais, fica subentendido que exis-
tem informações que interferem nesse processo de quem 
está realizando a análise. Segundo Cardoso (2017), estes 
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Tanto o afeto quanto a cognição são sistemas 
de processamento de informações, mas pos-
suem funções diferentes. O sistema afetivo faz 
julgamentos e rapida mente ajuda você a deter-
minar as coisas no ambiente que são perigo sas 
ou seguras, boas ou más. O sistema cognitivo 
interpreta e explica o sentido lógico do mundo. 
Afeto é o termo genérico que se aplica ao siste-
ma de julgamentos, quer sejam conscientes ou 
inconscientes. Emoção é a experiência conscien-
te do afeto, completa com a atribui ção de sua 
causa e identificação de seu objeto  (NORMAN, 
2008, p.31).

Antes da racionalização consciente, o sistema afetivo 
libera substâncias químicas que influenciam diretamente 
as ações dos seres humanos. Por exemplo, antes de atra-
vessar uma ponte sobre um perigoso rio, por mais segura 
que possa vir a ser esta ponte, o sistema afetivo emite um 
alerta de risco, desencadeando a racionalização de um 
possível acidente na mente de um indivíduo. O que indica 
a relevância do afeto e da emoção perante a tomada de 
decisões a tomada de decisões.

No intuito de atestar tal relevância, o neurocientista 
António Damásio realizou um experimento com pessoas 
perfeitamente normais, exceto por lesões cerebrais que 
causaram algum dano em seus sistemas emocionais. 
Este estudo foi apresentado por Norman (2008) e ates-

tou que os indivíduos objetos de estudo eram incapazes 
de tomar decisões relacionadas ao cotidiano, ou seja, 
não conseguiam decidir onde morar, o que comprar ou 
mesmo o que comer. A não resolução dos conflitos pode 
então ser atribuída a falta do sistema afetivo em perfeito 
estado, atestando o caráter crucial do afeto e emoção 
para tomada de decisão e determinando que o sistema 
afetivo fornece assistência crítica para tomada de decisões 
rápidas, julgando entre o bom e o ruim, e assim, reduzindo 
o número de considerações a serem realizadas na mente 
de tal pessoa.

De maneira geral, o ser humano reage emocional-
mente a uma situação antes de avaliá-la cognitivamente, 
uma vez que a sobrevivência é mais importante que a 
compreensão. Contudo, isto não é via de regra e em alguns 
casos a cognição age previamente. Para este fato, Norman 
aponta três níveis de processamento emocional em seu 
livro: visceral, comportamental e reflexivo.

O nível visceral diz respeito às respostas mais naturais 
do cérebro humano, é a camada de respostas automáticas, 
pré-programada, é veloz e faz julgamentos rápidos do que 
é bom ou ruim, seguro e perigoso. Os aspectos físicos e 
sensoriais provocam uma reação no sistema motor. Em-
bora esse nível seja o mais primitivo do cérebro humano, 
ele é sensível a uma variedade de condições. 

(CARDOSO, 2017). A palavra “objetos” não só refere-se 
a objetos físicos, como também a elementos gráficos, 
como por exemplo as cores, fontes, traços, imagens, que 
por sua vez estão relacionados à leitura e ao letramento, 
como já discutido anteriormente. Assim, o profissional de 
design busca estruturar em seus projetos características 
sintáticas que tentam evocar possíveis significados na 
mente do interpretante; significados esses, que serão 
confirmados na dimensão pragmática por intermédio do 
letramento, e que, por fim, poderão participar positivamente 
no processo de emancipação do sujeito.

Relembra-se, neste ponto, o fato de que para que a 
comunicação aconteça são necessários dois agentes: um 
emissor (leia-se: produto com características sintáticas e  
potenciais semânticos) e um receptor (leia-se: interpretante 
ou usuário). Neste sentido, é possível analisar com maior 
profundidade as reações dos interpretantes através dos 
estudos propostos pelo design emocional. 

1.3.1.1. Design emocional

Na década de 90 surge, atrelado aos desenvolvimen-
tos de pesquisas na área da psicologia, os estudos sobre 
a vertente do design conhecida como Design Emocional. 
Em um primeiro momento, a definição do design emocional 
pode ser confundida com a competência do designer em 
projetar emoções, como alegria ou satisfação. Entretanto, 

de acordo com Tonetto e Da Costa (2011), essa vertente 
busca olhar para as experiências subjetivas, inerentes 
aos seres humanos, com bases em estudos proporciona-
dos especialmente pelo campo da psicologia, no intuito 
de fornecer ferramentas e conhecimentos para que os 
projetos possam agir de modo a evitar ou despertar de-
terminadas emoções. 

Assim, se a relação entre design e letramento se dá 
através do papel do designer em embutir significado aos 
objetos, o design emocional apresenta fundamentos para 
que estes proporcionem melhores experiências para os 
usuários com base nos estudos acerca das emoções. Com 
objetivo de apropriar-se de tais fundamentos, o tema em 
questão será aprofundado a seguir através do livro “Design 
Emocional: Por que adoramos (ou detestamos) os objetos 
do dia-a-dia”, publicado em 2008 por Donald Norman, um 
dos autores mais referenciados da área.

Norman inicia seu livro, explicando que existe uma 
tendência comum em opor cognição a emoção. A con-
cepção de que emoções são quentes, animalescas e ir-
racionais enquanto a cognição é fria, humana e lógica, é 
algo ultrapassado. A emoção não só é parte da cognição 
como também é inseparável dela. Dentro desta perspec-
tiva, o autor esclarece termos técnicos e distingue afeto, 
emoção e cognição:
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Figura 6 - Jogo didático infantil

Autoria: Ella’s Dad.
Fonte: www.flickr.com (banco de imagens gratuito).

Um bom design comportamental permite que uma 
pessoa sem experiência rapidamente sinta-se à vonta-
de ao entrar em contato com o objeto, tendo o controle 
da situação, de maneira facilitada e prazerosa. O prazer 
comportamental está ligado à sensação de controle, de 
dominar a situação. A pessoa é capaz de sentir satisfação 
ao fazer bem determinada coisa. 

Por último, o nível reflexivo é o mais amplo, ele envolve 
o pensamento mais elevado da mente humana, o âmbito 
contemplativo do cérebro, compreende aspectos culturais 
e individuais, memórias e significado atribuídos a produtos 
e ao seu uso. Ainda, este nível diz respeito às lembranças, 
como também aborda a auto-imagem e o status. Quando 
uma criança insiste em comprar um brinquedo que todos 

seus amigos possuem, ela não necessariamente quer o 
objeto apenas para brincar, como também o status que 
ele carrega; trata-se portanto do letramento agindo em 
seu contexto social, já que o status que o objeto carrega 
é resultado do pensamento crítico da relação entre objeto 
e a sociedade. O prazer originário neste nível exige estudo 
e interpretação, pois contam com alto caráter subjetivo.

As respostas humanas aos objetos e produtos são 
complexas, determinadas por uma série de fatores diferen-
tes (NORMAN, 2008). Os três níveis descritos anteriormente 
interagem entre si de maneiras distintas, como ilustrado 
na figura 7, apresentada a seguir.

Figura 7 - Relação entre os três níveis de  
processamento das informações recebidas

MotorSensorial

Reflexivo
Controle

Comportamental

Visceral

Autoria:  Produção própria. Adaptado de NORMAN, 2008, p.42

Segundo Norman (2008), tais condições citadas 
produzem respostas positivas ou negativas nas pessoas, 
sendo compreendidas como padrões. Por exemplo, sons 
altos e alturas excessivas causam respostas automáti-
cas negativas nas pessoas, assim como uma ilustração 
com aspectos macabros, cores escuras e traços fortes, 
também causam. Por outro lado, as respostas positivas 
advém de cores alegres, sons harmoniosos, sabores e 
odores doces. 

Apesar destas respostas serem apresentadas como 
padrão, não são de fato uma unanimidade, uma vez que 
podem variar de acordo com valores culturais e expe-
riências distintas de um indivíduo, afinal, uma vez já 
adaptado a condições de altura, ao lidar diariamente 
com essa questão no trabalho, por exemplo, pode ser 
fator suficiente para que uma pessoa não apresente mais 
respostas negativas perante a condição (NORMAN, 2008 
apud FONTE et al., 2017).

O nível visceral relaciona-se com a primeira impres-
são do usuário e com as características estéticas do 
objeto/produto, ou seja, forma e aparência. Trabalhar com 
design  visceral  é compreender  as  respostas emocionais 
automáticas dos seres humanos. 

O nível comportamental, por sua vez, não é conscien-
te, e sua relação se dá com os processos cerebrais que 

controlam o comportamento do cotidiano. Esta camada 
refere-se diretamente ao uso e desempenho de um pro-
duto, por intermédio do modo como o usuário o opera e 
o compreende e, por consequência, como se comporta 
em função do mesmo. Assim como o visceral, o nível 
comportamental também desencadeia reações positivas 
ou negativas; por exemplo: objetos difíceis de serem 
manipulados deixam o usuário frustrado e confuso, o 
que culmina por interferir negativamente nas acepções 
que serão construídas no seu cérebro por intermédio 
do letramento.

Este nível é também despertado em operações ro-
tineiras que são executadas de forma subconsciente 
depois de um certo tempo de prática. Por exemplo, logo 
que uma criança começa a aprender um novo jogo, é 
comum que ela se confunda com as regras e limitações 
estabelecidas, contudo, com o passar do tempo, a mes-
ma ganha experiência para jogar de forma automática. 
A título de exemplificação, a figura 6, apresentada na 
sequência, mostra um jogo didático infantil em que o 
objetivo é passar as formas geométricas entre as abertu-
ras da maleta; conforme interage com o objeto, a criança 
adquire experiência suficiente para resolver o problema 
de forma automática, sem precisar ponderar qual peça é 
qual e nem identificar qual é a sua respectiva passagem 
nas aberturas da caixa: 
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tado positivo em crianças que se encontram nas etapas 
iniciais do processo de letramento. 

Enquanto o Design Emocional trata-se de uma verten-
te teórica base que busca pela compreensão da relação 
mensagem-indivíduo, o Design Informacional age como 
uma ferramenta de princípios para, apoiado em tais per-
cepções, ministrar a construção da informação em busca 
de atingir o aperfeiçoamento de tal relação.

1.3.1.2. Design informacional

Informação é tudo aquilo que pode ser internalizado 
pelo indivíduo e que  receberá um pensamento crítico 
reflexivo, baseado na sua vivência, no intuito de mol-
dar o seu novo saber. Nesta perspectiva, mesmo que se 
discorde da informação adquirida, ela é ainda relevante 
visto que a partir deste momento existe algo a mais a 
ser considerado.

O conceito de informação é tratado por Redig (2004) 
como algo intimamente ligado à cidadania, já que intera-
ções sociais e políticas são mediadas pelo modo como 
a sociedade troca informação. Dentro dessa relação, o 
autor ainda afirma, no próprio título da obra, que “Não há 
cidadania sem informação, nem informação sem design”, 
já que, conforme Dondis (1997, apud COUTINHO, 2006, 
p.54), a experiência visual, proporcionada pelo tratamento 
visual da informação, é uma extensão, um expandir, da 

capacidade intrínseca do ser humano de interpretar uma 
mensagem. Neste sentido, reforça-se a importância do 
design para a emancipação do indivíduo, uma vez que 
para atingir tal patamar é necessário a aquisição de infor-
mações que, por sua vez, são tratadas pela competência 
e atuação do designer.

A autora Coutinho (2006, p. 59) reforça esse papel 
do design enquanto profissão da área de comunicação e 
informação por meio da retomada da sua capacidade de 
criar mensagens visuais aprimoradas e assim otimizar a 
recepção da informação pelo interpretante. Segundo seu 
pensamento, o design possui as ferramentas necessárias 
para tratar visualmente os dados de modo a torná-los 
mensagens concretas compreensíveis, tanto do ponto 
de vista gráfico quanto informacional, evitando ambigui-
dades e, assim, favorecendo assim a compreensão da 
mensagem a ser passada.

Nesta perspectiva do caráter educacional, levan-
tado por Coutinho, a Sociedade Brasileira de Design da 
Informação (SBDi) define essa vertente de atuação do 
designer como:

[...] uma área do design gráfico que objetiva 
equacionar os aspectos sintáticos, semânticos 
e pragmáticos que envolvem os sistemas de 
informação através da contextualização, plane-

Pode-se observar a relação sensorial e motora dos 
níveis, assim como as interações entre si. O nível visceral 
é veloz, envia sinais apropriados para o sistema motor e 
alerta o resto do cérebro, os quais são essencialmente bio-
lógicos e podem ser inibidos ou ampliados pelo controle 
das camadas superiores. O nível comportamental é onde 
se encontra a maior parte do comportamento humano; 
ele é capaz de aperfeiçoar ou inibir a camada visceral 
ao passo que suas ações podem ser aperfeiçoadas ou 
inibidas pelo nível reflexivo. Já o nível mais alto é o refle-
xivo, que observa e reflete sobre o nível comportamental 
sem, contudo, ter acesso ao às informações sensoriais 
ou ao controle motor (NORMAN, 2008).

Porém, ainda de acordo com o autor, existe outra dis-
tinção entre os níveis que é decorrente de suas relações 
com o tempo. Enquanto os níveis visceral e comportamen-
tal dizem respeito ao presente, o nível reflexivo se estende 
a longo prazo. Sendo assim, é por intermédio da reflexão 
que o passado é lembrado para ponderar o futuro.

Com a finalidade aplicacional, é possível simplificar 
a teoria para que se torne mais prática na perspectiva do 
designer. Donald Norman (2008) descomplica os níveis 
relacionando-os em termos de características de produto:

a. Design visceral remete a aparência do produto;
b. Design comportamental refere-se a usabilidade e 

desempenho do produto;
c. Design reflexivo trata da auto-imagem, lembranças, 
satisfação pessoal, significado do objeto.

Entretanto, mesmo que o autor tenha descrito-os se-
paradamente, retifica-se que toda e qualquer experiência 
real envolve os três níveis de processamento atuando 
em sintonia. Desta forma, ainda que um produto foque 
em um nível, os produtos de excelência devem englobar 
todas as camadas.

Por fim, segundo Donald Norman (2008), os estados 
positivo e negativo mudam a maneira de pensar. Quando 
encontra-se no estado negativo, os neurotransmissores 
focalizam o processamento do cérebro. O foco diz res-
peito à capacidade de se concentrar sobre um problema, 
eliminando qualquer distração, até que ele seja resolvido. 
Sempre que o cérebro detecta perigo por meio do proces-
samento visceral ou reflexivo, o sistema age para tensionar 
os músculos em preparação para uma ação. 

Já no estado positivo, o efeito é oposto, os neuro-
transmissores ampliam o processamento do cérebro. O 
alargamento sugere estar menos concentrado, e mais 
aberto para sugestões e ideias. O estado positivo desper-
ta a curiosidade, envolve a criatividade e torna o cérebro 
mais eficiente para aprendizado. Nesse sentido, é notório 
a importância de projetar um produto que desperte o es-
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terpretantes que busca atingir, a fim de entender as pos-
sibilidades gráficas existentes neste cenários. 

O grupo dos princípios estéticos corrobora de forma 
a determinar o melhor tratamento visual em meio às pos-
sibilidades encontradas anteriormente. Este visual deve 
conversar com o público com grande afinco e aparecer 
de forma harmoniosa em todo o projeto, para que desta 
forma a qualidade da informação seja garantida.

Por fim, o cognitivo relaciona-se à compreensão e ao 
significado da mensagem transmitida. Neste, atenta-se 
para as emoções, experiências, sentimentos e conheci-
mentos que serão despertados no indivíduo; e portanto 
procura-se facilitar o processo mental através de infor-
mações claras e eficientes, de modo a manter a atenção, 
o interesse do público, e, consequentemente, facilitar a 
retenção daquilo que foi visto.

Segundo Paivo (1986, apud FRONZA; BLUM; MEÜRER, 
2014), toda e qualquer informação é processada por 
dois canais distintos porém interligados. O primeiro 
compreende aquilo que é de caráter verbal — texto e 
fala —, enquanto que o segundo interpreta informações 
não verbais — sons e imagens. Reforçando assim que a 
construção do saber, e portanto a ação do letramento, 

07.  A indagação não é descrita, porém tudo indica que a autora do experimento apontava para o espelho e perguntava o que era 
aquela imagem, ou seja, o reflexo do garoto.

ocorre tanto pelo âmbito verbal, quanto pelo não verbal. 

Uma vez que, na perspectiva de Mayer (2005), o 
ser humano possui capacidade limitada de processa-
mento em cada canal, para que a real absorção de uma 
informação ocorra, é preciso que texto, fala, imagens e 
sons apareçam de forma harmoniosa por meio de um 
material que seja relevante e atue sempre de modo a 
se complementar. Do contrário, aquilo que se deseja 
transmitir não será compreendido e, nessa lógica, não 
terá valia para a construção do saber — ao menos não 
tanto quanto poderia.

A noção do tratamento verbal e não verbal de uma 
informação é de extrema valia para a construção do saber, 
principalmente na atualidade em que a sociedade está 
inserida. Segundo Coutinho (2011, p. 22), a linguagem 
gráfica é a principal forma de troca de informações e 
experiências; como exemplificação traz-se aqui um ex-
perimento da própria autora, apresentado na página 55: 
em um exercício de vocabulário focado nas palavras com 
a letra ‘x’, apresentou-se uma imagem de um menino se 
olhando no espelho, a qual enfatizava o objeto espelho e 
o reflexo nele presente; a posterior indagação07 da autora 
solicitava a resposta ‘reflexo’, porém, a influência visual, 
é tão forte no contexto que, mesmo a criança podendo 

jamento, produção e interface gráfica da infor-
mação junto ao seu público-alvo. Seu princípio 
básico é o de otimizar o processo de aquisição 
da informação nos sistemas de comunicação 
analógicos ou digitais (SBDi, 2013). 

Esta lógica de atuação pode ser observada visual-
mente na figura apresentada a seguir:

Figura 8 - Informação como suporte do saber
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Autoria: Produção própria, adaptado do SBDi, 2013.

Neste contexto, é possível retomar a lógica de que 
a otimização do processo de aquisição de informação 
reflete diretamente no aperfeiçoamento do processo do 
letramento; já que, relacionando a figura acima com o 
tópico 1 deste capítulo, admitisse que é decorrência deste 
processo a passagem do conhecimento para a constru-
ção da sabedoria; o que somente é possível mediante o 
suporte de informações via o bom tratamento de uma 
base de dados, apresentados nos quadrantes anteriores.

Segundo Petterson (2012, apud FRONZA; BLUM; 
MEÜRER, 2014, p.52-53), a potencialização da informa-
ção ocorre por intermédio de um conjunto de princípios 
divididos em quatro grupos: funcionais, administrativos, 
estéticos e cognitivos. Porém, para o objetivo deste tópico, 
pode-se sintetizar a ideia:

O grupo dos princípios funcionais é utilizado para 
moldar o projeto em sua fase inicial. Este busca com-
preender a vivência, tão importante para o letramento, 
tanto do emissor quanto do receptor da informação para 
construir os alicerces da mensagem, que deve se pautar 
em uma estrutura hierarquicamente compreensível, visu-
almente clara e consistente, e que dá ênfase no essencial 
da informação.

O administrativo preocupa-se em encontrar o meio 
de distribuição da informação mais propício para os in-
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nas. Além disso, muitas outras áreas de conhecimento 
são incorporadas visando o mesmo objetivo de projetar 
melhores experiências para os pessoas, como pode ser 
obervado na figura a seguir.

Figura 9 - Multidisciplinaridade 
no Design de Interação
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Autoria:  Produção própria. 
Adaptado de Preece, Rogers e Sharp (2013, p.10).

Apesar do design de interação ter sua origem na 
conexão entre homem e computador, sua concepção 
possui aspectos mais amplos, que vão além do meio digi-
tal. De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2013, p.08) o 
design de interação pode ser definido como o “design de 
produtos interativos que fornecem suporte às atividades 
cotidianas das pessoas (...), especificamente, significa 
criar experiências que melhorem e estendam a maneira 
como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem”. 

Nesta lógica, o principal objetivo do design de interação 
é otimizar as interações entre o usuário e um produto; 
independente se o produto em questão for um sistema 
computacional, um ambiente, um serviço, um livro ou um 
brinquedo. Sendo assim, é papel do design de interação 
reduzir aspectos negativos e aprimorar aspectos positivos 
da experiência dos indivíduos que entraram em contato 
com o produto.

Nesse sentido, as interfaces dentro do universo apren-
dizado e do letramento podem ser comparadas, por exem-
plo, com os elementos gráficos que compõem um livro, 
como demonstra a figura 10:

Figura 10 - A leitura dos  
elementos gráficos de um livro

Autoria: mentatdgt. 
Fonte: www.pexels.com (banco de imagens gratuito)

saber que espelho se escreve com ‘s’, ela era induzida a 
dar como resposta a palavra ‘expelho’.

Nesta lógica, o letramento passou a ser dependente 
da capacidade de interpretação e compreensão desta 
linguagem mista e, sendo assim, o designer torna-se cada 
vez mais influente dentro de todo o processo; principal-
mente para as crianças que possuem pouca experiência 
com a comunicação em geral. Nesta perspectiva de uma 
linguagem atualizada, torna-se vital o olhar do design 
de interação em relação ao assunto, como se verá no 
próximo tópico.

1.3.1.3. Design de interação

Durante as primeiras décadas após a invenção dos 
computadores, apenas se desenvolviam softwares para 
hardwares08 que tinham finalidade de uso apenas pelos 
próprios engenheiros que os faziam. Porém, a situação 
começou a mudar na década de 1990 — não coinciden-
temente, mesma data de origem do design emocional —, 
em função dos avanços e popularização das tecnologias 

08.  Para que não haja confusão, softwares são os programas dos computadores que compõem o sistema de processamento de 
dados. E hardware são os componentes físicos que compõem um computador, como dispositivos eletrônicos, monitor, placas, 
teclado, entre outros (DICIO, 2021).

09.  Uma das definições dadas pelo dicionário para interface é: aquilo que ocasiona uma união física ou lógica entre dois sistemas 
que, diretamente, não poderiam estar conectados (DICIO, 2021). Ou seja, uma interface pode ser definida como o ponto de contato 
entre duas entidades. A tela de computador é um clássico exemplo de interface que une pessoas com um sistema. Contudo, a 
ideia de interface pode ser extrapolada como veremos no texto.

computacionais, dando origem à vertente tratada por 
design de interação. Neste contexto, os softwares desen-
volvidos pelos engenheiros passaram a ter a necessidade 
de serem acessíveis para as demais pessoas que não 
atuavam na área. 

O design de interação surge da necessidade inicial de 
projetar interfaces09 mais acessíveis para o público geral. 
Para que isto seja possível, o design do produto deve ser 
centrado no usuário, ou seja, a construção e manutenção 
desses recursos devem ser pensadas de acordo com as 
necessidades, particularidades e expectativas das pes-
soas que o irão utiliza (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005 
apud GOMES, 2012, p.59).

Ainda, Preece, Rogers e Sharp (2013) apontam que 
o design de interação tem sua origem na necessidade de 
um olhar multidisciplinar para a interação entre homem 
e computador. Assim, como já apontado anteriormente 
no tópico sobre o design emocional, os profissionais 
da psicologia incluem-se com o papel fundamental de 
fornecer informações a respeito das capacidades huma-
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do para evitar tomadas de decisões que comprometeriam 
os resultados desejados. Por exemplo, frequentemente 
entende-se que devido a deterioração da visão, os idosos 
necessitam de interfaces com elementos gráficos gran-
des, como fonte, botões e controlad ores; mesmo que 
isso seja verdade em alguns casos, estudos apontam que 
idosos com mais de 70 anos são perfeitamente capazes 
de interagir com o tamanho padrão das informações 
(SIEK, et al, 2005, apud PREECE, ROGERS, SHARP, 2012, 
p.16), o que indica que o real problema está em outra 
relação que não o tamanho dos elementos gráficos e a 
persistência nessa solução poderia na realidade afastar 
tais usuário.

Deste modo, fica evidente a profundidade que o de-
sign de interação pode alcançar. Em suma, para projetar 
uma boa solução que promova um melhor processo de 
letramento para crianças do Ensino Básico, é necessário 
concentrar o olhar para as próprias crianças — e even-
tualmente para seus responsáveis —, de forma que as 
interfaces que as conectam ao ensino e proporcionam 
o saber sejam as mais adequadas possíveis.

10.  Compreensão repentina de um problema, ocasionada por uma percepção mental clara e, geralmente intuitiva, dos elementos 
que levam a sua resolução (DICIO, 2021).

11.  Termo cunhado por Robert Edward Freeman (1980 apud SARTURI; SERAVALLI; BOAVENTURA, 2015, p.94-95), stakeholders 
refere-se a todo e qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, é impactado pelas ações de uma determinada empresa, 
ou seja, por seus produtos ou serviços. Sendo assim, tratam-se das partes interessadas no projeto.

1.3.2. Estudo de casos, insights e reflexões

Visto como o design se envolve com o tema letramen-
to no âmbito teórico, e as vertentes bases deste trabalho, 
cabe agora partir para a análise de exemplos práticos, a 
fim de se estabelecerem possíveis insights10 por inter-
médio da melhor compreensão do que já existe, do que 
funciona ou não, daquilo que é viável ou não mediante 
a teoria apresentada nos tópicos acima, e, do que pode 
ser aprimorado. Todos os conhecimentos aqui adquiridos 
serão de extrema relevância para a construção do alicerce 
da elaboração de uma ação projetual de relevância para 
os stakeholders11.

1.3.2.1. Case I - Leiturinha

Este é um serviço de distribuição por assinatura que 
visa promover a leitura infantil, realizada no âmbito familiar, 
por meio da oferta de kits, construídos mensalmente, com 
livros curados pela parceria interdisciplinar de psicólo-
gos(as), pedagogos(as), filósofos(as) e comunicadores(as) 
que dirigem conteúdos específicos para cada faixa etária, 
dentro do período do nascimento até os 12 anos.

Os caracteres, estilo de fonte, cores, diagramação e 
ilustrações são os meios pelos quais a criança acessa o 
conteúdo do livro. Em outras palavras, a interação entre 
a criança e os elementos de um livro (interface) promove 
uma determinada experiência com o conteúdo do mesmo; 
experiência a qual a vertente em questão busca promover. 
E, conforme discutido nos tópicos anteriores, experiên-
cias positivas impulsionam a capacidade e a qualidade 
no ato de adquirir informações, resultando em melhor 
aprendizagem e no avanço do processo de letramento.

No intuito de garantir melhor conexão entre o uso 
dos elementos gráficos (enquanto interface) e a com-
preensão e consolidação do conhecimento (enquanto 
experiência), o design de interação tem seu foco de es-
tudo direcionado às pessoas. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2013), existem 
diferentes modos de alcançar este objetivo, tais como: 
através conversas e entrevistas com usuários, por meio 
da criação de questionários a serem preenchidos ou até 
mesmo pelo envolvimento de usuários no processo de 
criação. Todavia, o melhor método a ser aplicado sempre 
dependerá das necessidades e particularidades requisi-
tadas por cada projeto.

Na perspectiva do design de interação, tão impor-
tante quanto envolver os usuários na avaliação de um 

produto interativo é entender como as pessoas se com-
portam. Trata-se então de entender como as pessoas 
agem e interagem entre si, e como atuam perante as 
informações e as várias tecnologias; além de juntamente 
compreender suas habilidades, emoções, vivências, ne-
cessidades e desejos. Tais informações podem auxiliar 
o designer a determinar a melhor alternativa dentre as 
muitas disponíveis durante a elaboração de um projeto 
(PREECE, ROGERS, SHARP, 2013, p.15).

Para as autoras, uma das principais razões para 
entender o contexto no qual as pessoas vivem, traba-
lham e aprendem, é que isso pode ajudar os designers 
a entenderem como projetar produtos adequados para 
esses nichos (PREECE, ROGERS, SHARP, 2013, p.15). A 
título de exemplificação, projetar um painel de controle 
para um piloto de avião terá necessidades completamente 
diferentes de uma ferramenta que auxilie crianças na 
alfabetização. Crianças apresentam expectativas dife-
rentes de adultos em relação ao que querem e como 
querem aprender. Logo, entender a distinção entre as 
pessoas mostra-se essencial para proporcionar uma 
melhor solução. 

Além disso, o design centrado no usuário atua tam-
bém como caminho para revelar suposições incorretas 
que os designers possam ter em respeito às necessida-
des, desejos e ao próprio grupo de indivíduos, corroboran-

https://leiturinha.com.br
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Com relação ao livro infantil:

O fato de se estabelecerem kits em função única 
e exclusivamente da idade é, na realidade, uma grande 
generalização da situação que pode repercutir em pro-
blemas e em um não proveito do material. Esta relação 
idade e kit pode ser percebida na figura a seguir:

Figura 11 - A faixa etária como 
base do kit Leiturinha

Autoria: Produção própria, recorte e edição de qualidade.
Fonte: Aplicativo Leiturinha para Android.

Como já discutido, cada criança possui uma vivência 
que influencia no seu processo de letramento, e, ao admitir 
a idade como seletora exclusiva do material, culmina-se 
por um desrespeito em função dessas necessidades 
individuais existentes. Claramente, isto é um problema 
decorrente de uma aplicação não ideal do design centrado 
no usuário, afinal trabalha-se com a visão prévia que os 
profissionais têm em relação ao público, gerando solu-
ções que nem sempre são condizentes com a realidade. 
Como resultado pode-se ter desde um material que não 
conversa com o indivíduo, até mesmo a desmotivação 
da leitura - em casos mais extremos. 

Em um dos vídeos dos responsáveis (“Kit Leiturinha 
- Março 2021”), no tempo 1:40, uma das responsáveis 
diz “não achei [o livro] muito adequado para uma crian-
ça de um aninho” (nossos colchetes). Este comentário 
é decorrência direta da discussão aqui estabelecida. 
Do ponto de vista do letramento, tratar o saber desta 
maneira generalizada não é funcional. É pouco provável 
que a curadoria realizada não tenha sido bem feita, afinal 
são profissionais da área, mas é extremamente plausível 
assumir que a criança em específico não estava inserida 
no contexto do livro e, portanto, não estabelecia diálogo 
com o assunto tratado.  

Neste sentido, talvez fosse de maior valia a prepara-
ção de kits temáticos constantemente atualizados. Desta 

Até o presente momento, existem três tipos de assi-
natura neste clube do livro:

a. Mini: o kit é constituido por um livro infantil, acesso 
parcial ao aplicativo leiturinha e um item exclusivo do 
mês (na data em que se escreve, trata-se de uma régua 
medidora com estética de girafa para acompanhar o 
crescimento da criança);
b. Uni: além do que é proposto pelo “Mini”, esta assi-
natura oferece apoio aos pais e dicas de mediação 
do livro por meio do aplicativo, uma “surpresinha” 
que tem por objetivo estimular a brincadeira e o de-
senvolvimento por meio de “brinquedos para montar, 
jogos educativos e itens para utilizar no dia a dia” e, 
por fim, descontos na loja do site;
c. Duni: trata-se da proposta do “Uni” acrescida da 
oferta de outro livro infantil — sendo assim, contabi-
lizando o total de dois livros por mês.

A fim de se estabelecer um estudo mais relevante 
foi criada uma conta no aplicativo Leiturinha e também 
se assistiu aos vídeos explicativos do canal da empresa, 
disponível na plataforma YouTube, assim como vídeos de 
responsáveis assinantes do serviço12. 

12.  Canal Leiturinha; Vídeos de responsáveis: “Leiturinha vale a pena?”, “1° Kit Leiturinha da Alana” , “Kit Leiturinha | Primeiro Kit 
2021” , “Kit Leiturinha - Fevereiro 2021” , “Kit Leiturinha - Março 2021”.

Atualmente existem diversas empresas que traba-
lham com a mesma lógica de montar kits mensais que a 
Leiturinha. Basta uma simples pesquisa no Google para 
perceber a facilidade no encontro deste tipo de solução 
para a promoção da leitura; como exemplificação tem-se: 
“Quindim”, “Linetas”, “A Taba”, “Garimpo Clube do Livro”, 
entre outras. Sendo assim, é possível dizer que, no mínimo, 
trata-se de um ramo complexo para adentrar, em função 
da grande quantidade de oferta já presente no mercado.

A abordagem realizada pela Leiturinha pode ser vista 
como promissora no sentido do letramento e no incentivo 
da leitura infantil realizada em conjunto à criança e à famí-
lia. Isto porque o apoio da curadoria profissional revela-se    
importante para a validação de um conteúdo realmente 
significativo para o desenvolvimento das crianças. Trata-
-se então de encontrar nos livros o design de informação 
mais relevante, que estabelece melhor relação emocional 
entre criança e assunto; tal fato é importante pois resulta 
em um melhor aprendizado e também fornece um suporte 
que age como guia para os responsáveis. Contudo, tam-
bém existem problemas nesta abordagem, como será 
discutido a seguir.

https://www.youtube.com/watch?v=QuIYUJRZDMo&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=QuIYUJRZDMo&t=98s
https://www.youtube.com/channel/UCvUw2YgN8CBP12legyDqylg
https://www.youtube.com/watch?v=9W0rVhqMWq4
https://www.youtube.com/watch?v=yx1FNcSee4g
https://www.youtube.com/watch?v=nrPFkg947D8
https://www.youtube.com/watch?v=nrPFkg947D8
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9Dy7pjHt0
https://www.youtube.com/watch?v=QuIYUJRZDMo
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Figura 13 - Cartilha guia kit Leiturinha

Autoria: Produção própria, recorte e edição de qualidade.
Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/anteninha-um-material-

-destinado-aos-pais-para-apoiar-a-mediacao-da-leitura/.

Este tipo de conteúdo serve não só para tranquilizar 
e engajar os responsáveis, mas também para fornecer um 
norte de como trabalhar a leitura com as crianças e o que 
se deve fazer posteriormente ao ato para que o conteúdo 
tenha maior absorção. Isto é ainda mais relevante mediante 
a situação do Brasil em relação ao letramento — discutida 
no tópico 2 deste capítulo —, que clama por auxílio, visto 
que boa parte da população encontra-se presa no círculo 
vicioso e, obviamente, aquele que está estagnado perante 
o letramento, dificilmente conseguirá trabalhar isso com 
a criança perante a qual é responsável.

Com relação as “surpresinhas”:

Aqui existe um fator complicante de análise, já que 
cada mês aponta para um item diferente, que pode ir des-
de marcadores de páginas ou adesivos que buscam uma 
estética “fofa” — como determinado pela própria empresa 
—, até objetos que incentivam a capacidade motora, como 
pode-se ver na figura 14:

Figura 14 - “Surpresinha” do kit Leiturinha

Autoria: Produção própria, recorte e edição de qualidade.
Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/diferenca-dos-planos-leiturinha/.

Aqueles itens que não possuem relação direta com o 
assunto abordado no livro,  tendem a não colaborar com 
o letramento — pelo menos da maneira como poderiam. 
Embora tais objetos possam assistir no desenvolvimento 
de alguma forma (ou não — visto que em alguns casos 
são puramente estéticos), a inexistência de ligação com 

maneira os familiares poderiam escolher aquilo que melhor 
se encaixaria perante o momento ao qual a criança está 
inserida; e, em uma lógica de negócios, a atualização 
permitiria a não estagnação do serviço.

Contudo, é importante destacar que os livros ofe-
recidos, em sua grande maioria, apresentam formas de 
interações por meio do tato, da audição e da visão, como 
pode-se ver na figura 12:

Figura 12 - Interatividade tátil  
no livro do kit Leiturinha

Autoria: Produção própria, recorte e edição de qualidade.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Nq9Dy7pjHt0 (tempo 1:46).

Como já tratado no tópico anterior, interações são 
interessantes para o processo de letramento, estão dentro 
da forma como a mensagem é tratada — design infor-
macional — e corroboram para a crianção de experiên-
cias emocionais positivas. Isto porque essas atividades 
proporcionam uma palpabilidade do conteúdo que está 
sendo lido e, consequentemente, gera-se um incentivo na 
criança para uma melhor interpretação crítica da mensa-
gem; fala-se então do tratamento da informação de forma 
visual por meio de imagens, táctil por meio da utilização 
de texturas, sonora por meio da leitura dos responsáveis 
ou de mecanismos de reprodução de determinado som 
e, eventualmente, olfativa através de páginas perfuma-
das, ou palatáveis por meio de um alimento que possa 
acompanhar o texto.

Com relação ao suporte para os responsáveis:

Disponibilizar conteúdos com a finalidade de auxiliar 
a família no processo de educação das crianças é infor-
mação pura e de extrema valia para esses responsáveis. 
A Leiturinha realiza este trabalho por meio do design 
informacional, tanto virtual, que traz dicas gerais sobre 
leitura e desenvolvimento das crianças, mediado pelos 
canais de comunicação da empresa (blog, YouTube, Ins-
tagram, Facebook e Twitter), quanto  impresso,  através 
das  cartilhas que ensinam como trabalhar o livro enviado, 
como se pode ver na figura exemplo a seguir:
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as cenas correspondentes a cada trecho do áudio, sele-
cionando personagens prontos (ou customizando-os por 
meio de stickers14), elementos de composição de cenário 
e uma imagem de fundo — apenas as imagens de fundo 
podem vir de outras fontes que não do banco de dados 
de stickers do aplicativo. A somatória destes elementos 
resulta em uma cena estática sonorizada, como pode ser 
analisada na imagem a seguir:

Figura 15 - Cena construída no aplicativo CONTE

Autoria: Produção própria, recorte e edição de qualidade.
Fonte: https://www.behance.net/gallery/89057751/TCC-CONTE.

O aplicativo Conte possui uma proposta básica bas-
tante interessante sobre a ótica do letramento infantil, 
alfabetização e na sua ideia de incentivo a interação social, 
mas nem tanto no campo da interação familiar. Embora 
exista muita margem para melhorias. 

14.  Refere-se às versões virtuais de adesivos - também conhecidas como “figurinhas” -, como as contidas em, por exemplo, ca-
dernos escolares.

15.  A possibilidade, claro, sempre existirá, mas não é sustentada pelo aplicativo.

Com relação a parte visual e sonora:

Permitir que as crianças participem ativamente na 
construção da narrativa é, sem dúvida, um modo cativante 
de tratar o assunto, isso porque a interatividade proposta 
constrói uma relação direta entre a linguagem e o saber 
por meio da construção prática da história; além disso, tal 
ato realiza a inclusão de aspectos das vivências de cada 
indivíduo da equipe, demandando uma reflexão mais crítica 
e, consequentemente, um aprender melhor estabelecido. 
Vale ainda ressaltar que este sentimento de cativação 
é aumentado pela questão de pertencimento obtido ao 
construir algo próprio.

Porém, se por um lado é possível enxergar o perten-
cimento, por outro é possível perceber algumas restrições 
que o afetam.

Com exceção da imagem de fundo, a existência única 
e exclusiva de elementos de stickers provindos de um ban-
co de dados sempre generaliza os resultados possíveis de 
serem obtidos no visual da narrativa. Por exemplo, “não” é 
possível15 falar sobre animais, reais ou fantásticos, visto 
que o banco somente oferece personagens humanóides, 

o tema do livro representa um não aproveitamento do 
momento para se criar um pensamento crítico na crian-
ça por meio do reforço do assunto sob uma perspectiva 
interativa diferente da do livro.

Contudo, é preciso deixar claro que, como pode ser 
visto na análise, essa relação de reforço da mensagem 
da surpresa com o livro também ocorre em determinados 
meses, no momento em que existe a aproximação do item 
para com o tema abordado no livro do kit.

Por fim, cabe trazer aqui uma dialética do ponto de 
vista da sustentabilidade. A oferta de objetos surpresa, 
quando de caráter puramente estético e colecionáveis, 
tem reflexos negativos no contexto ambiental, visto que 
abusam da materialidade das soluções ao gerar produtos 
que muito provavelmente serão deixados de lado quando 
não forem mais novidades para a criança. Este tipo de 
produção resulta em gastos de matéria prima, de energia, 
criação de lixo, entre outras poluições que do ponto de vista 
ambiental são interpretadas como desnecessárias. Sob 
a perspectiva de Manzini e Vezzoli (2002), este incentivo 
da materialização das coisas vai de total desencontro 
àquilo que pode tornar o mundo mais sustentável, àqui-
lo que representa uma esperança para a sociedade do 
planeta Terra que ainda gostaria de viver nele, ou seja, 

13.  Forma gráfica de organizar elementos (no caso áudio e visual) dentro de uma sequência cronológica de eventos.

é uma ação incompatível com a desmaterialização dos 
produtos e serviços.  

Entretanto, é inegável que o efeito da materialização 
é menos agressivo no contexto da produção do Leiturinha, 
já que a produção é feita mediante assinatura, na qual, por 
característica, não há geração de estoques, apenas se 
produz a quantidade necessária para suprir os pedidos.

1.3.2.2. Case II - CONTE

O Projeto de Conclusão de Curso de Design da Facul-
dade Anhembi Morumbi, apresentado em 2019 e intitulado 
Conte, propõe a criação de um aplicativo para o auxílio da 
alfabetização e do letramento para as crianças entre 6 e 
7 anos, utilizando-se do processo narrativo e da interação 
social. A proposição deste aplicativo é de ser utilizado em 
ambiente de aula, oferecendo um “intermédio educativo 
entre professores, alunos e pais” — como citado no vídeo 
de explicação do projeto. 

O seu guia de funcionamento sugere que professo-
res organizem alunos em equipes e que estas, por sua 
vez, criem uma história. A narrativa é então gravada pelo 
dispositivo de captação de áudio do próprio aparelho — 
tablet ou celular — e inserida em uma timeline13. Nesta, 
as crianças ainda devem utilizar do aplicativo para gerar 

https://www.behance.net/gallery/89057751/TCC-CONTE
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porém, no contexto, não seria o caso de um tratamento 
mais interessante, que apele mais para o emocional das 
crianças? Afinal, as mídias sugeridas proporcionam isto. 
Trata-se então de enxergar as possibilidades da mídia no 
que diz respeito ao modo ideal de transmitir um conheci-
mento por meio do design informacional. 

Com a tecnologia vigente da inteligência artificial seria 
possível agregar maior valor para as cenas, por intermédio 
da animação, sem a exigência da habilidade para tal feito. 
Agregamento este que resultaria inclusive em uma maior 
longevidade para o produto visto que retira a monotonia 
imposta pelo ambiente fixo, afinal, uma cena pode cor-
responder à vários segundos ou minutos de fala, como 
sugerido pela timeline presente na figura 17:

Figura 17 - Construção da timeline 
de uma narrativa

Autoria: Produção própria, recorte e edição de qualidade.
Fonte: https://www.behance.net/gallery/89057751/TCC-CONTE. 

16.  Frames, no contexto, referem-se às menores unidades visuais possíveis em um produto audiovisual que possibilitam a tradu-
ção da sensação de movimento pelo fenômeno da persistência da visão (WILLIAMS, 2012). Trata-se então de uma sequência de 
imagens estáticas, com leves variações entre si, que quando intercaladas trazem a sensação de movimentação.

A abordagem sugerida já é possível, principalmente 
quando se dialoga sobre a utilização de stickers. É mais 
simples, por exemplo, fazer o signo de uma lágrima saindo 
do olho de um personagem, já que a estética permite — e 
inclusive sugere — o sobrepor de itens, contrapondo-se 
a uma animação tradicional 2D, por exemplo, que requer 
maior quantidade de frames16 e, consequentemente de de-
senhos, para estabelecer a mesma comunicação proposta.

Uma animação mais robusta não tem como resul-
tado pura e simplesmente uma melhor estética. Trata-se 
na realidade de transmitir uma ideia com mais afinco 
e de, consequentemente, gerar maiores reflexões. Se a 
narração fala sobre o choro, é importante que a criança, 
principalmente em idades menores, veja a ação ocorrendo; 
se ela fala sobre o ato de sorrir, a criança precisa ver a 
expressão alterar; se ela sugere a fala de um personagem, 
é importante que a criança tenha uma referência  pelo 
movimento dos lábios do personagem. 

Ou seja, uma maior interação entre o que se narra 
e o que se enxerga somente tende a contribuir para o 
letramento infantil, e, portanto, é importante utilizar os 
recursos disponíveis nas mídias propostas para o trabalho. 
Do contrário, a mensagem pode ficar muito no âmbito do 

como se pode observar na imagem do banco do aplicativo, 
disponibilizada a seguir: 

Figura 16 - Banco de stickers do aplicativo CONTE

Autoria: Produção própria, recorte e edição de qualidade.
Fonte: https://www.behance.net/gallery/89057751/TCC-CONTE

Claro, o banco poderia ser preenchido de maiores 
informações com o passar do tempo, mas por que não 
oferecer, em conjunto, maior liberdade para os criado-
res? Isto seria possível por meio do design de interação, 
a partir da viabilização de construção de stickers — ou 

mesmo uma melhor edição destes — , através do desenho, 
da pintura, da colagem, entre outros; podendo ser tanto 
pela comunicação do aplicativo com softwares gráficos 
quanto pela fotografia destes trabalhos plásticos. Nesta 
situação, o impulsionamento do letramento seria ainda 
mais interessante porque a arte participa ativamente da 
construção do ser humano, como pode ser notado pelo 
pensamento traduzido de Vygotsky:

A arte não altera apenas o humor imediato dos 
indivíduos, mas objetiva sentimentos e outras 
potencialidades humanas. Ela é capaz de pro-
vocar alterações no psiquismo dos sujeitos. Ela 
propicia-lhes nova organização psíquica, o que 
possibilita a cada um a elevação à condição de 
indivíduo particular, organismo até certo ponto 
simplista e fruto da evolução natural, à de gênero 
humano universal. Neste caso, a arte encontra-se 
em condição de síntese entre o biológico e o 
cultural, contendo em si o conjunto das carac-
terísticas humanas mais complexas, construído 
ao longo da história por meio do trabalho e da 
atividade (BARROCO;SUPERTI, 2014, p.23).

As cenas construídas pelo aplicativo proposto são 
estáticas, remetendo diretamente a um quadrinho com-
posto por stickers. De fato, imagens imóveis transmitem 
mensagens e isto não se discute e nem se desvaloriza, 
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pensamento, e  não se tornar palpável, como poderia, para 
o ser que é muito novo no que se refere às interpretações. 
Sendo assim, infere-se que o tratamento dado às cenas, 
neste contexto, deixa de aproveitar das possibilidades de 
mídia para contribuir com o processo de letramento tanto 
quanto poderia.

Com relação ao suporte para a alfabetização:

Como já discutido, a alfabetização diz respeito ao ato 
de decodificar as letras do alfabeto para gerar a formação 
das sílabas e consequentemente das palavras. 

Nesta lógica, o aplicativo oferece a capacidade de 
construção de balões de falas, o que, indiscutivelmente, 
auxiliará na alfabetização mediante um tratamento correto 
dos professores em relação à ferramenta.

Mas, como comentado anteriormente, ainda há espa-
ço para mais. Um outro modo de fazer os alunos entrarem 
em contato com as letras do alfabeto seria por meio das 
onomatopeias, que são extremamente sugestivas em rela-
ção ao som e a ação, tornando a mensagem visualmente 
mais clara para a criança; além de que, a utilização de tais 
onomatopeias é algo comumente presente nas estéticas 
dos quadrinhos e, portanto, trata-se novamente da relação 
da utilização das possibilidades das mídias por meio do 
design informacional que proporcionará uma mensagem 
de maior efeito emocional positivo.

Com relação a participação familiar:

Este TCC apresentou um tópico destinado exclusiva-
mente para a importância do suporte familiar em relação 
ao letramento e, embora não seja um erro da proposta do 
aplicativo Conte, é impossível não realçar a lacuna na não 
proposta de uma participação ativa dos familiares. 

Na explicação do Conte (vídeo 1, tempo 00:52), ape-
nas é sugerida as participações dos responsáveis no 
momento de enviar uma foto para o plano de fundo da 
cena, quando, na realidade, poderiam contribuir muito 
mais já que eles seriam aqueles que melhor entendem a 
criança como indivíduo e que, portanto, possuem a capa-
cidade de estabelecer uma comunicação mais eficaz com 
os mesmos. Portanto, não seria então interessante que 
eles também participassem dessa construção narrativa? 
Inclusive também auxiliando na própria narração. 

Ainda, é importante dizer que, como apresentado no 
tópico 1, o saber é obtido em função do contato com uma 
pessoa de maior conhecimento e, neste contexto, por mais 
que uma criança do grupo possa se destacar, a presença 
dos familiares no projeto seria mais relevante do ponto 
de vista do letramento. Não se sugere aqui a exclusão da 
interação entre os alunos, afinal ela também é importante, 
mas sim agregar a família no processo de construção da 
narrativa, de construção do indivíduo letrado.



CAPÍTULO II — Proposta de Desenvolvi-
mento Projetual

O capítulo que se inicia é decorrência direta de todo 
o material teórico apresentado anteriormente, que atuou 
de modo a guiar todas as decisões tomadas nesta etapa. 
Esta seção do TCC, portanto, refere-se a etapa de Ideação 
na metodologia do Design Thinking, e trata-se da fase 
voltada para a concepção, e documentação, de toda a 
conceitualização visual e sonora da marca, bem como 
das ações projetuais aqui propostas, sempre visando o 
sentido do incentivo do letramento infantil. 

Para atingir tais objetivos seguiu-se uma lógica pro-
cessual de construção de raciocínio julgada, pelos autores 
deste projeto, como a mais efetiva para concretização dos 
objetivos. Esta lógica foi suportada por autores importan-
tes do campo do design, e segue a ordem:

Embasado no processo de segmentação de Kotler 
e Keller (2012), foram definidos os públicos-alvos e as 
personas, a fim de determinar e descrever, de forma cla-
ra, para quem estamos projetando, e assim trazer à tona 
informações guias, que contribuíram — e continuarão con-
tribuindo no próximo capítulo — no validar das decisões.

Em seguida partiu-se para a determinação do conceito 
de criação, que buscou a representação dos significados 

e objetivos deste projeto, os quais foram embutidos na 
marca e devem ser compreendidos pelo público. Res-
salta-se que tais significados são pautados, e portanto 
justificáveis, pelas pesquisas apresentadas no capítulo I.

Da determinação dos conceitos fez-se necessário 
a criação de painéis semânticos, visando a melhor com-
preensão visual dos significados estabelecidos como 
desejáveis, assim como a construção de uma fonte inspi-
racional, voltada também para alinhar as visões da equipe.  

Os processos citados foram de suma importância 
para a construção da identidade da marca e para a  deter-
minação das ações projetuais, uma vez que levantaram 
todos os aspectos imprescindíveis, e que, portanto, deve-
riam ser levados em consideração durante a criação das 
propostas. As ações foram embasadas nas necessidades 
e possibilidades observadas durante todo o processo até 
então, enquanto que a identidade, além de levar em con-
sideração as próprias ações, também foi embasada nas 
metodologias de Wheeler (2008) para a determinação do 
nome, tipografia, logotipo, paleta de cores, iconografia, dos 
elementos sonoros e do amigo imaginário, que serão apre-
sentados e justificados durante o desenrolar do capítulo.

Por fim, destaca-se que as principais ações idealiza-
das serão prototipadas e testadas no decorrer do próximo 
capítulo, seguindo a metodologia do Design Thinking.
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calças17, logo, esse tipo de vestuário não é apreciado 
nesse contexto.

A Segmentação Comportamental, por sua vez, refere-
-se ao comportamento de uma pessoa perante o produto. 
Ou seja, concerne ao entendimento das motivações que 
levam a pessoa a comprar ou utilizar determinado produ-
to, assim como o relacionamento que ela possui com tal 
produto ou com similares, podendo ser desde inexistente 
até cliente ativo.

Por fim, a Segmentação Psicográfica reporta-se à di-
visão dos possíveis clientes e usuários em função do seu 
estilo de vida, personalidade e atitude. A importância da 
psicográfica está na compreensão de que o modo como 
as pessoas levam a vida determina completamente o que 
ela vai comprar/usar. Por exemplo, uma pessoa vegana não 
vai consumir nada que tenha relação com animal, desde 
peles até carnes, tanto no sentido alimentício quanto de 
vestuário, produtos cosméticos e afins. 

Tendo sido estabelecido o contexto teórico de públi-
co-alvo e segmentação, torna-se agora possível a aplica-

17.  Importante ressaltar que não é objetivo realizar qualquer crítica à fé, apenas se deseja apresentar um exemplo palpável da 
influência da Segmentação Demográfica na decisão de uma compra.

18.  O presente trabalho apresentou a idade de 2 anos como sendo o marco do início do letramento, e tal dado ainda é fato. To-
davia, durante o processo de prototipação da ação projetual, foram consultadas pedagogas que sugeriram o aumento da idade 
do público-alvo primário para 4 anos, no intuito de obter melhores resultados com a proposta estabelecida por este TCC. É ainda 
importante dizer que esta mudança nada interfere na argumentação ou na proposta do trabalho como um todo.

ção de tais conhecimentos dentro deste TCC.

Como aponta Soares (2020), os fracassos em habi-
lidades de leitura e escrita, existentes em todos os níveis 
da educação brasileira, são gerados na etapa inicial da 
Educação Básica. Neste sentido, percebe-se que a Seg-
mentação Geográfica deve ser definida pelo Brasil como 
um todo, visto que as dificuldades no processo de letra-
mento encontram-se espalhadas por todas as regiões do 
país. Contudo, torna-se importante reconhecer que nem 
todos os locais do país possuem os mesmos recursos 
para tratar do assunto, porém, se o objetivo deste projeto 
é impulsionar o letramento de crianças brasileiras, não se 
vê propósito em realizar maior segmentação; muito pelo 
contrário, torna-se essencial considerar todo o território 
a fim de buscar por uma solução focada nos indivíduos e 
que não seja restringida por condições geográficas.

Quanto à Segmentação Demográfica, ficou estabe-
lecido o público definido por crianças de 4 a 6 anos de 
idade18 — inseridas no momento do Ensino Infantil no 
Brasil —, pertencentes a qualquer classe social. 

2.1. Segmentação dos Públicos-alvo

O estabelecimento dos públicos-alvo, apresentados 
neste capítulo, é resultado direto das pesquisas realizadas 
na etapa de Imersão dentro da metodologia do Design 
Thinking. É por meio das informações adquiridas que 
tornou-se possível a compreensão daqueles que estão 
envolvidos em relação ao tema. Porém, visando uma in-
terferência mais consisa na problemática apresentada, 
ainda se faz necessário a criação de uma noção exata 
de quem são tais pessoas, e essa determinação ocorre 
por meio do processo de segmentação dos públicos-alvo. 

Trata-se então, da utilização do olhar mercadológico 
direcionado aos stakeholders a fim de determinar, de 
modo estratégico, o agrupamento de potenciais clien-
tes/consumidores, mediante as suas características em 
comum, para que seja estabelecido um foco de atuação 
que guiará todo o desenvolvimento das ações projetuais, 
bem como da criação da marca. 

Dentro da lógica de pensamentos apresentada, o 
presente projeto utilizou como base os critérios estabe-
lecidos por Kotler e Keller (2012), que busca precisar os 
públicos por meio das segmentação geográfica, demográ-
fica, comportamental e psicográfica. Não apenas por ser 
um método já consolidado, mas também por apresentar 
estreita relação com o letramento, uma vez que considera 

aspectos provindos do pensamento crítico do indivíduo, 
sem deixar de lado questões relativas às suas vivências, 
como se nota a seguir.

A Segmentação Geográfica diz respeito aos locais 
físicos nos quais potenciais clientes/consumidores habi-
tam, como região, cidade, estado ou país. A importância 
desta segmentação está no fato de que cada parte do 
planeta possui as suas características próprias e estas, 
por sua vez, inevitavelmente culminam por influenciar 
na decisão de compra ou utilização de serviço, já que 
tais características determinam o modo de vida e as 
necessidades dos indivíduos. Por exemplo, uma região 
que é caracterizada por longos períodos de seca e de 
altas temperaturas, como a Região Nordeste do Brasil, 
determina um possível cliente que valorizará muito a 
água e roupas mais leves.

Já a Segmentação Demográfica divide os públicos-
-alvo mediante dados estatísticos sobre a dinâmica po-
pulacional; trata-se então de informações como idade, 
natalidade, gênero, renda, religião, nacionalidade, tama-
nho da família, índices de analfabetismo, entre outros. A 
demografia possui grande influência na decisão de compra 
porque por trás de tais dados existem imposições que 
socioeconomicamente e fisiologicamente darão, ou não, 
o alvará de compra. Exemplo, algumas igrejas da religião 
evangélica consideram pecado que as mulheres utilizem 
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caracterizado pelo período de transição pré-escolar (DE 
OLIVEIRA et al., 2020, p.430). Nesta fase, a criança co-
meça a responder “[...] à interação mediada por imagens, 
lembranças, imitações diferidas (isto é, na ausência do 
objeto ou acontecimento), jogos simbólicos, evocações 
verbais, desenhos, dramatizações” (MACEDO, 1994, p. 48). 
Ou seja, é momento no qual o letramento começa a ser 
desenvolvido, uma vez que as descobertas, explorações, 
conversações e situações começam a ganhar sentido 
na perspectiva da criança, através das representações 
simbólicas, estímulos e simulações.

Sendo assim, em resumo, fica estabelecido como pú-
blico-alvo primário as crianças brasileiras, de 4 a 6 anos de 
idade, que prezam pelo lúdico e que, independentemente 
de suas condições financeiras, encontram-se em período 
de transição pré-escolar, no qual começam a dar sentido 
para o mundo ao seu redor através das representações 
simbólicas, estímulos e simulações.

Mediante o fato de decisão da compra, anteriormen-
te apontado, somado aos resultados do PISA (2018) e 
toda a discussão do tópico 2 do capítulo I, que elevam 
a importância da família na educação, determina-se os 

19.  Como dito, entende-se que existam pessoas mais jovens que também realizam tais funções. Porém pela necessidade de 
responsabilidade, toma-se esta decisão de idade por meio de um olhar legislativo que, através da Lei N°10.406, Art 5°, determina 
que “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. 
Entretanto, ressalta-se que isto não necessariamente invalida a utilização das propostas por alguém mais novo; apenas estabelece 
um guia para as futuras decisões do projeto.

responsáveis por tais crianças como público-alvo secun-
dário deste projeto. 

Dentro da lógica, a Segmentação Geográfica deve 
acompanhar o que foi estipulado para o público-alvo pri-
mário; sendo assim, não existem maiores restrições do 
que o território do Brasil.  

No que diz respeito a Segmentação Demográfica, 
também se determina que a condição financeira não deve 
atuar como fator excludente. Já no que diz respeito a ida-
de, entendesse que às vezes aqueles que são legalmente 
responsáveis não são os mesmos que cuidam da edu-
cação da criança no que tange a questão do letramento. 
Nestes casos, a tarefa normalmente é terceirizada para 
um outrem que pode ter as mais variadas idades, desde 
uma criança poucos anos mais velha, até uma pessoa 
idosa; porém, por questões legais, determina-se que os 
responsáveis educacionais devem ser compostos por 
indivíduos a partir dos 18 anos19.

Quanto a Segmentação Comportamental, o público 
secundário não precisa possuir conhecimento acerca do 
tema letramento, porém é necessário que apresentem 

A decisão pelo trabalho com o público tão jovem é 
resultado direto dos momentos iniciais do processo de 
letramento que, como já discutido no capítulo I, é inerente a 
todo e qualquer indivíduo; além disso, soma-se a equação 
a necessidade levantada por autores relevantes do tema, 
como Soares e Vygotsky, que enfatizam a importância 
de se trabalhar a questão já nos primeiros anos de vida 
da criança, a fim de atingir maior excelência em algo que 
é processual, e que portanto precisa ser trabalhado de 
forma constante e gradual.

Já a não dependência de renda é pautada nos resul-
tados apesentados no relatório do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (PISA, p.172-176), de 2018. 
Nesta pesquisa, chamou-se a atenção para o dado de 
que aproximadamente 10% dos estudantes brasileiros 
em desvantagem socioeconômica estavam entre os 
25% estudantes com maior desempenho em leitura. A 
partir do dado, uma investigação realizada pelo mesmo 
órgão revelou que estudantes inseridos em famílias que 
ofereciam maior apoio emocional e suporte nas ativi-
dades escolares de leitura, alcançaram, em média, um 
desempenho melhor na avaliação, indicando assim que 
é possível trabalhar com o letramento mesmo mediante 
as questões de disparidade de renda através de ações 
focadas nas relações familiares. Por fim, atenta-se para 
o fato de que a opção por trabalhar independente de 

renda não facilita o processo do desenvolvimento de 
interferências em relação à problemática apresentada, 
mas sim obriga que as soluções sejam, financeiramente, 
o mais acessível possíveis.

No que tange a Segmentação Comportamental, po-
de-se inferir, por meio da lógica financeira, que a grande 
maioria dos produtos consumidos pelas crianças passam 
preliminarmente pelo consentimento de um responsável 
durante o ato da compra. Mesmo que as crianças de 4 a 
6 anos possuam fortes influências nas decisões de com-
pra, a ação propriamente dita de comprar é realizada ou 
consentida por intermédio de um adulto — salvo, é claro, 
em casos de situações extremas nas quais os jovens 
indivíduos são obrigados a cuidar de si mesmo; nestes 
casos, as interferências requerem obrigatoriamente da 
presença do Estado e portanto não serão consideradas 
neste projeto.

Dentro da perspectiva de influência nas compras, 
ainda na Segmentação Comportamental, é importante 
destacar que tais crianças possuem grande apreço por 
aquilo que retomam a questões lúdicas, e portanto é im-
prescindível que qualquer proposta de elaborada caminhe 
nesse sentido.

Por fim, a Segmentação Psicográfica foi definida 
de acordo com traços do estágio infantil pré-operatório, 



76 77

Capítulo II — Proposta de Desenvolvimento Projetual Guia do Amigo Imaginário

Ir para sumário

preocupação para com o desenvolvimento cognitivo  das 
crianças, assim como estejam dispostos a participar 
desse processo.

Sendo assim, a partir da Segmentação Comportamen-
tal, limita-se o público àqueles que valorizam a educação 
como forma de desenvolvimento; que são encorajadores, 
conscientes, participativos e que anseiam por um futuro 
melhor para suas crianças.

 Em conclusão, o público-alvo secundário é composto 
por responsáveis brasileiros, acima dos 18 anos de idade, 
pertencentes a quaisquer classes sociais, que possuem 
apreço pela educação e, por enxergá-la como meio de 
desenvolvimento do indivíduo, são encorajadores e parti-
cipantes ativos no processo de construção do saber das 
suas crianças.

Por fim, tratando-se de um tema que inevitavelmen-
te caminha junto à educação formal das escolas — vide 
argumentação apresentada no capítulo I —, fica aqui es-
tabelecido a importância de reconhecer os professores e 
professoras de escolas infantis como público-alvo terciário 
deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Toda a determinação de públicos aqui apresentada 
será utilizada no próximo tópico para dar base ao processo 
de construção de Personas, a fim de estabelecer maior 
aproximação, maior empatia, para com os públicos-alvo 

deste TCC, seguindo assim, os moldes da metodologia 
estabelecida pelo Design Thinking.

2.2. Desenvolvimento das Personas

Personas são, segundo Vianna et al. (2012, p. 81), 
arquétipos ficcionais concebidos a partir de um exercício 
de análise do(s) público(s), que busca reunir e traduzir 
as características significativas, motivações, desejos e 
necessidades em comum de grupos com perfis extremos, 
existentes dentro daquilo que se considera como possíveis 
clientes ou usuários de um projeto.

A utilização das personas se faz importante para au-
xiliar quaisquer tomadas de decisões de design, uma vez 
que aproximam, de modo empático, as pessoas envolvidas 
na produção daqueles para os quais se está produzindo, 
servindo então como um guia e uma forma de validação 
de ideias, que podem, e devem, ser acionadas em todos 
os momentos de tomada de decisão.

Neste sentido, foram construídas seis personas para o 
auxílio deste projeto, as quais, como comentado, represen-
tam e traduzem os públicos apresentados anteriormente. 
Sendo assim, as figuras 18 e 19 representam o público-alvo 
primário, as figuras 20 e 21 o público-alvo secundário, e a 
figura 22 o terciário, como se vê adiante:

Figura 18 - Persona Sofia Sobre

Sofia Oliveira Alves acabou de 
completar 4 anos, mora no Rio de 
Janeiro junto de sua mãe solo, 
Helena Oliveira. Sofia desde seu 
primeiro ano de idade ingressou 
no ensino básico infantil, na escola 
Girassol.

A menina é muito risonha apesar 
de tímida,  adora desenhar e pintar, 
meio pelo qual se expressa muitas 
vezes. Na escolinha, suas profes-
soras identificaram certa dificulda-
de que Sofia tem de se relacionar 
com os colegas, em muitas ativi-

dades em grupo, ela se isola.
Quem busca Sofia na creche é sua 
vizinha que cuida da criança até 
sua mãe voltar do trabalho. À 
noite, gosta de acompanhar sua 
mãe nas tarefas do cotidiano e 
mostrar seus desenhos e criações.

Quando está na casa da vizinha, 
brinca com sua amiga e assiste 
televisão. Sofia sente vontade de 
mexer no celular de sua mãe, mas 
Helena não deixa.

Idade: 4 anos

Escola Infantil Girassol
 
Rio de Janeiro - RJ

Interação familiar

Nível de letramento Proteção dos responsáveis

Interação com o mundo digital

Sofia Oliveira Alves

Figura 18 - Persona Sofia
Autoria: Produção própria
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Figura 20 - Persona LuccaFigura 19 - Persona Clarice

Sobre

Lucca Gaerner tem 6 anos, mora 
em Blumenau com seu pai, sua 
mãe e seu irmão gêmeo Rafael 
Gaerner. Os irmãos são filhos de 
médicos e possuem um padrão de 
vida confortável no sul do país.

Lucca está prestes a entrar no 
ensino fundamental. Apresenta-se 
como uma criança muito competi-
tiva e possui facilidade em tudo 
que se propõe a fazer. Frente a 
desafios, sua babá notou sua 
dificuldade em lidar com senti-
mentos negativos.

Mesmo que ausentes por conta do 
trabalho, os pais tentam protegê-lo 
o máximo possível, muitas vezes 
passando essa responsabilidade 
para a cuidadora.

Em seu último aniversário, ganhou 
um celular de presente que utiliza 
para assistir vídeos no Youtube, 
Netflix, DisneyPlus e jogar jogos 
como Fortnite e Roblox. Além 
disso, no seu tempo livre gosta 
jogar videogame, assistir televisão, 
brincar com seu irmão gêmeo e 
jogar tênis no clube que frequenta.

Idade: 6 anos

Escola Princesa Isabel
 
Blumenau - SC

Interação familiar

Nível de letramento Proteção dos responsáveis

Interação com o mundo digital

Lucca Gaerner
Sobre

Clarice tem 5 anos, mora com sua 
mãe na cidade de Belém e atual-
mente frequenta a escola de 
ensino infantil Sementinha.

Por conta do trabalho da mãe, 
Clarice precisou mudar de escola 
três vezes nos últimos dois anos, o 
que faz com que ela seja mais 
tímida e tenha um desenvolvimen-
to mais lento, como percebido e 
apontado pela professora.

A pequena gosta de mexer no 
celular de sua mãe, jogar jogos 

infantis e começou a assistir 
vídeos no Youtube. Além disso, 
costuma passar as tardes assistin-
do televisão.

Por conta das propagandas na 
televisão e na internet, Clarice 
pede muitos brinquedos para sua 
mãe. Seus dias favoritos são as 
datas comemorativas, principal-
mente o Natal, quando volta para a 
cidade onde nasceu (Campinas), 
recebe presentes da família e pode 
passar vários dias brincando com 
seus primos.

Idade: 5 anos

Escola Infantil Sementinha
 
Belém - PA

Interação familiar

Nível de letramento Proteção dos responsáveis

Interação com o mundo digital

Clarice Queiroz

Figura 19 - Persona Clarice
Autoria: Produção própria

Figura 20 - Persona Lucca
Autoria: Produção própria
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Figura 21 - Persona Maria Alice
Figura 22 - Persona Olga

Sobre

Olga  tem 63 anos, é viúva, mãe de 
Caroline e avó de Bruno, um garoto 
de 5 anos. Aposentada, mora em 
Fortaleza sozinha. Em dias de 
semana, cuida de seu neto para 
que sua filha possa trabalhar.

Nasceu em Guaiúba, no interior do 
Ceará, com 16 anos mudou-se 
para a capital em busca de um 
emprego. Teve a oportunidade de 
atuar no Hospital Maternidade 
Nossa Senhora da Conceição onde 
aprendeu muito sobre saúde com 
seus colegas de trabalho.

Para Olga, a coisa mais importante 
é sua família: sua filha e seu neto. 
Ela reconhece a importância da 
educação, e por isso adora partici-
par das atividades escolares de 
Bruno, o ajudando no dia a dia. 
Ainda, sempre presenteia seu neto 
com brinquedos, livros e lápis.

Olga adora assistir novelas e 
programas de culinária. Além 
disso, tem dificuldade de interagir 
com dispositivos eletrônicos como 
celular e computador, e por isso 
sempre pede ajuda para sua filha.

Idade: 63 anos

Formação: ensino médio 
completo
 
Fortaleza - CE

Consciência sobre o tema

Nível de letramento Interação com crianças

Interação com o mundo digital

Olga Martins da Silva
Sobre

Maria Alice tem 32 anos, é esposa 
de Alberto Queiroz e mãe de Clari-
ce. Mora em São Paulo e trabalha 
como engenheira química.

Maria Alice é uma pessoa empe-
nhada que procura sempre fazer o 
seu melhor para proporcionar o 
bem-estar de sua família.

Cresceu em uma família muito 
tradicional com pouco espaço 
para diálogo. Ainda assim, teve 
muitas oportunidades de estudo 
na sua vida. Apesar de ser exigen-

te com sua filha, Maria Alice enten-
de a importância da conversa para 
solução dos problemas diários.

Ultimamente, seu marido tem 
reclamado que passa muito tempo 
focado no trabalho, não dando 
atenção que sua filha necessita.

Seu maior medo é não conseguir 
acompanhar o desenvolvimento da 
filha, e não conseguir promover 
um ambiente seguro e estável para 
incentivar a criatividade e o apren-
dizado da Clarice.

Idade: 32 anos

Formação: bacharel em
Engenharia Química
 
São Paulo - SP

Consciência sobre o tema

Nível de letramento Interação com crianças

Interação com o mundo digital

Maria Alice Gomes

Figura 22 - Persona Olga
Autoria: Produção própria

Figura 21 - Persona Maria Alice
Autoria: Produção própria
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2.3. Conceito de Criação

É caracterizado, segundo Vianna (2012, p.78), como 
um conjunto de diretrizes delimitadoras de um projeto, as 
quais evidenciam aspectos fundamentais e que, portanto, 
não podem ser deixados de lado em nenhum momento 
do desenvolvimento do projeto. 

Estabelecendo um paralelo com Franzato (2011, 
p.02), tais diretrizes guiam o explorar de potencialidades 
reflexivas e dialéticas durante o processo de criação, 
determinando o espaço para discussão daquilo que se 
deseja atingir por intermédio do(s) conceito(s). Neste 
sentido, “o design conceitual está para o design como 
a arte conceitual está para a arte” (RABY, 2007, apud 
FRANZATO, 2011, p.04). 

O conceito de criação é tratado por Wheeler (2008, 
p.105-107) como a visão da marca, como a essência e a 
mensagem-chave de qualquer produto. A partir desta pers-
pectiva, para a autora, tal visão deve estar carregada de 
significados simples e passíveis de serem transportados 
para os clientes ou usuários, a fim de criar uma conexão 
emotiva entre os mesmos e aquilo que foi produzido. 
 
20.  Segundo Vianna et al.(2012, p.101), Brainstorming é uma técnica de abordagem que visa propor soluções por meio do estímulo 
à geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. No primeiro momento não se deve realizar julgamentos, 
apenas apresentar ideias de possíveis aplicações. Posteriormente as ideias deverão ser analisadas criticamente a fim de se optar 
pelo melhor caminho possível de solução.

Contudo, é importante ressaltar que isto não significa que 
o conceito em si deva ser simplista, mas sim que é pre-
ciso haver a redução de uma ideia complexa por meio de 
um processo de significação, para que o entendimento 
da mensagem seja concretizado e a ligação emocional 
seja estabelecida.

Vale ressaltar, e relembrar, que esta noção apresen-
tada do conceito de criação vai de encontro a visão dos 
autores deste projeto sobre o que é o design e qual o seu 
papel, apresentada no capítulo 1, no início do tópico 3. 
A relação é estritamente próxima à de Rafael Cardoso, 
e portanto é possível dizer que o conceito de criação é 
a primordial ação de um designer, pois refere-se direta-
mente ao ato de embutir de significados tanto a marca 
quanto a ação.

Dentro da lógica apresentada, para a criação do con-
ceito deste projeto optou-se pelo processo do brainstor-
ming20, a fim de, primeiramente, levantar as diretrizes 
delimitadoras e explorar, no segundo momento, as poten-
cialidades reflexivas e dialéticas dos possíveis conceitos; 
para só então, após todas as considerações, determinar 
a opção mais adequada para este projeto.

Figura 23 - Persona Daniel

Sobre

Daniel tem 41 anos, mora com seu 
marido e filho em Anápolis, e atua 
como professor na Escola de 
Ensino Infantil Mundo Mágico.

Junqueira teve sua trajetória 
profissional muito bem definida, 
sonhava em ser professor. Após 
formar-se em pedagogia, direcio-
nou seus estudos para crianças, 
especializando-se em educação 
infantil e psicologia infanto-juvenil.

Sua maior inspiração e alegria é 
participar ativamente da trajetória 

das crianças e ver seus alunos 
crescerem e se desenvolverem.

Daniel é professor de mais de 40 
alunos entre 4 e 6 anos, em suas 
aulas ele procura sempre estabele-
cer uma conexão das atividades 
das crianças com o mundo real e 
suas vivências. E por isso acredita 
que há necessidade de trazer 
suportes digitais de ensino para as 
crianças, já que é essencial para 
seus futuros educá-las também no 
ambiente digital.

Idade: 41 anos

Formação: bacharel em 
Pedagogia, especializado
em educação infantil e
psicologia infanto-juvenil
 
Anápolis - GO

Consciência sobre o tema

Nível de letramento Interação com crianças

Interação com o mundo digital

Daniel Junqueira

Figura 23 - Persona Clarice
Autoria: Produção própria
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ou sugerir qualquer segregação de gênero, apenas trata-se 
de uma decorrência infortuna das regras estabelecidas 
pela língua portuguesa.

Segundo Marion et al. (2019, p.813-815), relacio-
nando o pensamento de diversos estudiosos da psico-
logia, a literatura do campo aponta que a vivência com 
amigos imaginários pode ser um componente saudável 
do desenvolvimento infantil. Esta vivência apresenta-se 
principalmente dentro da faixa etária dos 2 aos 6 anos de 
idade (Singer & Singer, 1990, apud MARION et al., 2019, 
p.815) e, portanto, compreende o público-alvo primário 
estabelecido neste projeto.

Os amigos imaginários são personagens que as crian-
ças criam, batizam, dialogam e brincam com. Eles funcio-
nam como uma extensão do saber e dos sentimentos das 
mesmas, uma vez que neles são projetadas características 
físicas e comportamentais que representam estes modos 
pelas quais as crianças vêem e interagem com o mundo 
que as cerca — conforme discutido no capítulo I. Sendo 
assim, amigos imaginários são representações do modo 
pelo qual as crianças interpretam, se inserem e, portanto, 
atuam no mundo.

 Ainda, destaca-se que estas representações do ima-
ginário também servem como modelos pelos quais os 
pequenos indivíduos imaginam cenários e testam teorias, 

principalmente daquilo que não podem fazer, como, por 
exemplo, permitir que o amigo fique acordado até mais 
tarde ou somente coma doces durante um dia inteiro 
(MARION et al., 2019, p.814 e 816). Trata-se, portanto, de 
uma ferramenta pela qual novos saberes são gerados por 
meio da atuação, e do desenvolvimento, da capacidade 
crítica e reflexiva da criança.

Por serem modelos de testes torna-se importan-
te ressaltar o caráter mutável destes seres, afinal eles 
podem adquirir características, físicas ou psicológicas, 
provenientes da relação entre a criança e o momento no 
qual está inserida, ajudando-a a compreender e externar 
melhor a situação, que será convertida em um novo saber. 
Estas características então representam as mudanças e 
também influenciam as novas aquisições do saber, já que 
elas intervêm nos novos testes.

É importante ressaltar que as características físicas, 
comentadas anteriormente, são variadas, podendo ir desde 
um personagem invisível, até aquele que acumula diversos 
elementos de animais e objetos inanimados distintos. 
Neste pensamento, observa-se que não existe um padrão 
de representação e tampouco um sentido universal, afinal, 
assim como o letramento, a elaboração de um amigo 
imaginário trata-se de uma decorrência de um processo 
particular de semiose, pautado na vivência do indivíduo.

No primeiro momento do brainstorm obteve-se o 
conjunto de diretrizes delimitadoras que podem ser ob-
servadas na figura a seguir:

Figura 24 - Diretrizes iniciais  
do conceito de criação

Ideia Imaginar Mágico Livro

LúdicoCativante Colorido Palpável

CriarDesenharPinturaIncentivadorRaiz Pixar

Aprender brincandoDedos AlegreTátil

ComunicaçãoIluminar HistóriasCriatividade

MãosAmizade ProsperarEmanciparPresença familiar

Árvore LuzAbajurPessoas Sinapse

Texturas Passar conhecimentoExplorar sentidosCérebro

Escrever CriativoCrescerConexão Coruja

Crescimento Dar autonomia DesenvolverPensamento

Autoria: Produção própria.

A partir destas diretrizes estabelecidas, partiu-se 
para a segunda etapa do processo, na qual foi realizado o 
processo de julgamento, buscando encontrar e determinar 
as diretrizes que sugerissem as possibilidades dialéticas e 
reflexivas mais concisas. Neste sentido foram separados 
quatro possíveis conceitos que pareciam promissores 
e logo em seguida procurou-se explorá-los ao máximo, 
buscando aprofundar suas relações com o letramento. 

Por fim, para a conclusão da reunião criou-se uma ordem 
determinando o conceito ideal a ser seguido pelo projeto, 
como indica a figura 25:

Figura 25 - Exploração e determinação  
do conceito de criação da marca 

Amigo(a) Imaginário(a)
-Vem do pensamento da criança;
-Representação Visual de uma 
ideia;
-Criatividade;
-Várias formas e características;
-É mutável assim como o 
pensamento.

Cinco Sentidos
-Maneira pela qual vemos o 
mundo;
-Damos significados a partir dos 
sentidos;
-Pluraridade;
-Aprendemos através deles.

Luz/Iluminar
-Revela a realidade através do 
conhecimento (iluminar)
-Quente, acolhedor;
-Remete a contemplação;
-Brilho, ânimo, energia, vida;
-É preciso de luz para enxergar o 
caminho.

Tátil
-Trabalhar com texturas;
-Sentir o mundo;
-Sentir as formas;
-Criança toca para aprender.

1°

3°

2°

4°
Autoria: Produção própria.

Após compreendido o processo, torna-se agora ne-
cessário elucidar para o leitor as justificativas que deter-
minaram a escolha do “amigo(a) imaginário(a)” como 
conceito de criação. 

Destaca-se, de antemão, que o termo aparecerá no 
decorrer do projeto como “amigo imaginário” ou “amigos 
imaginários”. Isto não significa que há o intuito de realizar 
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Na lógica das características apresentadas, obser-
va-se a estreita relação entre os conceitos do letramento 
e do amigo imaginário. O letramento é aquilo que molda 
o saber e sentimentos de um indivíduo, enquanto que o 
amigo imaginário age como a externalização e forma 
de validar tais questões construídas pelo processo do 
letramento. Sendo assim, pode-se inferir que o amigo 
imaginário é a personificação do conceito de letramento 
e a representação da forma pela qual o letramento age 
na construção do saber.

Portanto, considera-se, baseado nos estudos de fi-
guras de linguagem aplicadas ao design, de BONSIEPE 
(2011), a existência de uma relação fortemente análoga 
entre os conceitos de letramento e do amigo imaginário 
que, ressalta-se, é percebida pelo público geral, afinal, 
conforme apontam os resultados das pesquisas de Taylor 
(1999 apud MARION et al., 2019, p.816), existe um senso 
comum que relaciona amigos imaginários a um grande 
potencial intelectual e criativo do indivíduo, sendo um 
componente importante do desenvolvimento emocional 
e cognitivo do ser.

Por fim, vale dizer que o conceito de criação dos ami-
gos imaginários também abre margem para explorar as 
demais diretrizes apresentadas anteriormente, figura 24, 
interpretadas como promissoras; uma vez que remetem ao 
conhecimento, ideia de luz, e exploram os cinco sentidos.

2.4. Painéis Semânticos

Após a definição formal do conceito de criação, cabe 
agora dar início às explorações visuais da questão. Sendo 
assim, o primeiro passo é a criação dos painéis semânticos 
que, segundo Baxter (2000 apud CARLESSO; CHEIRAM, 
2019, p.03), dentro do processo criativo do designer, re-
presentam uma metodologia projetual.

Os painéis semânticos, também conhecidos como 
moodboards, de acordo com Vianna et al (2012, p.45), 
servem como instrumento para auxiliar os responsáveis 
pelo desenvolvimento à compreender os significados sim-
bólicos do(s) conceito(s) que desejam ser transmitidos 
aos clientes ou usuários, uma vez que as imagens contri-
buem para a clareza na compreensão dos processos de 
interpretação da memória, dos significados e das crenças 
pessoais, compondo dessa forma o desenrolar cognitivo 
que fará parte fundamental no guiar de decisões sobre 
qual caminho percorrer. 

Sendo assim, a criação dos painéis semânticos — 
apresentados na sequência — teve como objetivo estruturar 
visualmente a linguagem, a mensagem e a imagem que 
o presente trabalho pretende passar para os possíveis 
clientes/usuários, colaborando assim para com o desen-
volvimento do projeto como um todo ao fornecer base 
referencial e inspiracional para o que se fará adiante. 

Figura 26 - Painel Semântico “Relações familiares no aprendizado da criança”

Autoria: Produção própria.

O primeiro painel semântico desenvolvido retrata as 
relações entre os responsáveis e as crianças em momentos 
em que o saber é construído em conjunto, remetendo ao 
foco central do tema abordado neste trabalho. A importân-

cia deste painel reside na percepção de que as relações 
de aprendizagem são constituídas através de diversas 
atividades, como a leitura, as brincadeiras e os trabalhos 
manuais; o que fomenta o pensar sobre possíveis soluções.
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Figura 27 - Painel Semântico “Marcas infantis”

Autoria: Produção própria.

O segundo painel construído apresenta marcas que 
se comunicam prioritariamente com o público infantil, 
a fim de inspirar a criação da própria marca do projeto, 
tanto em questões de cores quanto de formas. Para a 

sua composição, foram escolhidas marcas de produtos 
infantis em geral que utilizam muitas cores saturadas e 
formas mais orgânicas, características que são alusão 
ao universo da criança e a ideia do imaginativo criativo.

Figura 28 - Painel Semântico “Amigos imaginários”

Autoria: Produção própria.

O terceiro painel semântico elaborado diz respeito 
aos amigos imaginários, remetendo a ideia principal do 
conceito de criação. As imagens selecionadas apresen-
tam diversos tipos de personagens — parte caracterizada 

como personagens imaginários e parte como personagens 
mágicos —, elucidando a composição por formas e caracte-
rísticas diversas que quando colocadas em conjunto criam 
o novo e inspirador que reflete a imaginação das crianças.
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2.5.Identidade Visual e Sonora

2.5.1.Naming

Segundo Rodrigues (2010), nomear uma marca é 
uma atividade complexa, pois, além de agregar positiva-
mente na construção da sua identidade, tem o poder de 
despertar pensamentos, impressões e experiências que 
estão na mente do público, criando assim, uma associação 
simbólica da empresa ou produto. 

O desenvolvimento do naming do projeto se deu a 
partir do processo de brainstorming. Com o conceito de 
criação estabelecido, que marcou a relação entre o amigo 
imaginário e o desenvolvimento da criança no processo de 
letramento, nomear o projeto foi uma consequência que 
prezou pela criação de algo consistente e que refletisse 
a ideia principal do projeto.  Sendo assim, o nome deter-
minado foi “Guia do Amigo Imaginário” acompanhado do 
subtítulo “uma companhia na jornada pelo letramento”. 

O nome designado pode ser caracterizado, de acordo 
com Wheeler (2008),  como descritivo, uma vez que trans-
mite a natureza do projeto, assim como comunica suas 
intenções. Apesar do nome descritivo possuir a desvan-
tagem de ser limitador, no sentido de que uma empresa 
cresce e se diversifica, para o presente projeto não se vê 
problemas, já que a proposta é trabalhar com um período 

específico da vida da criança em que ela está desenvol-
vendo o letramento e sua imaginação. 

Ainda, baseado nos conceitos de Wheeler (2008) 
sobre as qualidades de um nome eficaz, “Guia do Amigo 
Imaginário: uma companhia na jornada pelo letramento” 
pode ser classificado como significativo, pois comunica 
algo sobre a essência da marca e apoia a imagem que a 
empresa quer transmitir; pode ser protegido, pois é possível 
ser registrado como propriedade e há domínio disponível 
para tal; e, por fim, é tido pela autora como positivo, já que 
não possui fortes conotações negativas.  

2.5.2.Paleta de cores

A paleta de cores do projeto foi definida durante a 
etapa de ideação, a partir da teoria das cores e do painel 
semântico de marca. 

De acordo com Dondis (2003, p. 64), as cores são 
experiências visuais que os indivíduos partilham e que 
carregam grande quantidade de informações; o que, con-
sequentemente, as caracteriza como fundamentais para 
a comunicação visual.

Ainda, segundo Pastoureau (apud Capra, 2014, p.12) 
a aprendizagem das cores é muito importante para com-
preender melhor o mundo e por isso tem ligação direta 
no desenvolvimento das crianças, já que somos influen-

Figura 29 - Painel Semântico “Inspirações visuais”

Autoria: Produção própria.

O último painel semântico desenvolvido tem o intuito 
de apresentar imagens que servirão como referência para 
inspirar o trabalho no que tange à linguagem visual da 
marca e do produto de intervenção a serem desenvolvi-

dos. As imagens trazidas são ilustrações ricas em cores 
e texturas, que passam a sensação de mundo lúdico e 
fantástico, no qual a imaginação reina livremente, tornan-
do qualquer pensamento uma realidade momentânea.
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e que, portanto, podem ser utilizadas na composição de 
textos e títulos:

Figura 31 - Testes de contrastes das cores

Autoria: Produção própria.

2.5.3.Tipografia

De acordo com Wheeler (2008, p. 122), a tipografia 
é essencial para um sistema de identidade eficaz. Assim 
como o nome e a paleta de cores, é necessário que as 
tipografias de um projeto seja coerente com os conceitos 
definidos previamente. Nesse sentido, foram definidos três 

tipografias diferentes: Fredoka One, Heebo e Piazzolla, 
cada uma com funcionalidades e características únicas, 
mas sempre respeitando o princípio de legibilidade. 

Tipografia Fredoka One

Fredoka One (figura 32) foi escolhida para ser usada 
nas dinâmicas de títulos no projeto. Desenvolvida por Mi-
lena Brandão, a fonte possui formas arredondadas e um 
único peso robusto, o que a torna divertida e proeminente, 
e, portanto, adequada para uso em títulos dentro de um 
contexto infantil.

Figura 32 - Tipografia Fredoka One

Fredoka One

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
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Autoria da imagem: Produção própria.
Autoria da tipografia: Milena Brandão.

Tipografia Heebo

Para textos longos na web, ficou definida a fonte 
Heebo (figura 33) como padrão. Heebo é uma família 
tipográfica derivada da fonte Roboto que foi projetada  
desenvolvida por Oded Ezer e aprimorado por Meir Sadan. 
Suas características geométricas, sem serifa e estilo sóbrio 

ciados pelas cores desde os primórdios da vida, em que 
estímulos advindos de figuras coloridas contribuem para 
o aprimoramento da capacidade motora, cognitiva, racio-
cínio, fala e audição. 

Tendo em vista que é comprovado que cores alegres 
e vibrantes chamam a atenção das crianças e que as co-
res primárias (vermelho, amarelo e azul) desempenham 
melhor essa função, uma vez que possuem mais força, 
ficou definida a paleta de cores conforme a figura 31:

Figura 30 - Paleta de cores Guia 
do Amigo Imaginário

Autoria: Produção própria. 

Além das cores primárias (amarelo e o azul), foram 
escolhidas cores secundárias e terciárias para comple-
mentar e criar mais contrastes entre os elementos da 
identidade visual. As cores cinza e creme foram escolhi-
das para trabalhar especialmente os planos de fundo da 
plataforma digital e do livro físico, enquanto o preto será 
empregado nos textos de ambas as interfaces. Ainda, 
uma vez que o projeto possui a pretensão de caminhar 
tanto no ambiente físico quanto digital, foi importante 
escolher cores que asseguram a aplicação tanto por meio 
do sistema RGB quanto CMYK.

A fim de garantir mais acessibilidade aos futuros 
usuários da plataforma digital, foram feitos testes e ade-
quações na paleta de cores por meio da extensão Stark do  
site Figma — editor gráfico de vetor e prototipagem — e 
pelo site Who Can Use, a fim de seguir as normas estabe-
lecidas pelas Diretrizes Para o Conteúdo de Acessibilidade 
Web (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines) com 
o objetivo de tentar oferecer uma boa experiência para 
usuários com problemas de visão como, por exemplo, 
protanopia, deuteranopia e tritanopia. Apesar da WCAG 
ser direcionada para conteúdo na web, nada impede que 
essas diretrizes funcionem também para o meio físico. 

Desta forma, de acordo com as diretrizes estabele-
cidas pela WCAG, estabeleceu-se as seguintes combina-
ções de cores como garantidoras do mínimo contraste 
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apud CÔRTE-REAL; DE LENCASTRE, 2012, p.69). Neste 
sentido, observa-se que embora o efeito possa ser mais 
rápido em crianças, as personagens também afetam emo-
cionalmente os adultos.

Segundo Bonfá e Rabelo (2009), pode-se avaliar o 
personagem por meio de dois aspectos: 

a. Pela relevância que o público enxerga e atribui ao 
personagem desenvolvido;
b. Pelo reconhecimento que a personagem gera no 
público da marca.

Conforme maiores forem a relevância e o reconheci-
mento, maior será a eficácia da personagem, e, portanto, 
melhores serão os resultados obtidos, conforme apresen-
tado por Côrte-Real e De Lencastre.

Quanto ao aspecto da relevância, a criação de uma 
personagem para a marca deste projeto é alta pois:

Em primeiro lugar, o público-alvo primário do guia é 
composto por crianças de 4 a 6 anos. Trata-se então de 
indivíduos que, por não serem alfabetizados, compreen-
derão a marca por aspectos mais visuais e, neste quesito, 
como já discutido, a existência de uma personagem mos-
tra-se importante pois possuem um poder de expressar a 
vida da marca, cativando assim o público primário e, por 
consequência emocional, os responsáveis pelos mesmos.

Além disso, ao sugerir a existência do ato de guiar por 
meio do nome da marca, também se sugere a personifi-
cação do guia. Sendo assim, a relevância da personagem 
está também em ser vista como a guia, o que corrobora 
para o agregamento de vida a uma ação que poderia ser 
vista apenas como instrucional e, portanto, cansativa.

A partir desta argumentação, foram criados rascu-
nhos no sentido de atingir a visualização mais adequada 
para garantir o reconhecimento da personagem e, conse-
quentemente, da marca por meio da personagem. Estes 
rascunhos podem ser observados nas figuras 35 e 36, 
apresentadas a seguir:

Figura 35 - Conceitos iniciais da personagem

Autoria: Produção própria. 

garantem boa legibilidade em tela, e, para tal finalidade 
limitou-se o uso da fonte em seu peso regular.

Figura 33 - Tipografia Heebo em peso regular

Heebo regular
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Autoria da imagem: Produção própria.
Autoria da tipografia: Oded Ezer e Meir Sadan.

Tipografia Piazzolla

Além disso, como uma das propostas de ações pro-
jetuais diz respeito a um livro impresso — como será dis-
cutido adiante —, faz-se necessário a utilização de uma 
fonte própria para a mídia impressa. Sendo assim, será 
utilizada a fonte Piazzolla (figura 34) para tal função. 

Piazzolla é um sistema tipográfico desenvolvido pelo 
estúdio argentino Huerta Tipográfica, destinado a otimi-
zar espaços disponíveis na impressão. Sua aparência 
compacta e serifada permite entrelinhas apertadas e pa-
rágrafos robustos sem comprometer a legibilidade. Vale 
ainda destacar que a fonte não é totalmente rígida, já que 
apresenta diferenças de volume em seus traços, tendendo 
para um caráter mais lúdico e orgânico. A família tipográ-

fica Piazzolla possui diversos pesos diferentes, contudo 
para sua finalidade será utilizado apenas seu peso regular.

Figura 34 - Tipografia Piazzolla em peso regular

Piazzola regular
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Autoria da imagem: Produção própria.
Autoria da tipografia: estúdio Huerta Tipográfica.

2.5.4.Personagem

Personagens (também chamados de mascotes) são 
de extrema valia para estabelecimento de contato entre 
marcas e crianças, principalmente com as mais novas. Se-
gundo Côrte-Real e De Lencastre (2012, p.69) os mascotes 
são o símbolo visual da marca que estabelece uma ligação 
emocional com a criança, favorecendo a memorização e 
o reconhecimento da mesma. 

Esta ligação emocional ocorre porque as personagens 
trazem vida anímica às marcas (Perez, 2011, apud CÔR-
TE-REAL; DE LENCASTRE, 2012, p.69), e também trazem 
notoriedade para as mesmas, uma vez que o conjunto 
das características desses mascotes forma algo único 
que capta a atenção do consumidor (KELLER, 2008, apud 
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na construção de um amigo imaginário. Esta interpretação 
é importante justamente porque relaciona-se ao objetivo 
do projeto, visto as relações entre letramento e semiose 
apresentadas no capítulo anterior.

Assim como não se buscou determinação de gênero, 
também não se buscou o estabelecimento de uma forma 
concreta e segmentada. Neste sentido, Imi é uma per-
sonagem que tende tanto para o quadrado quanto para 
a forma arredondada, e logo, a percepção de sua forma 
tende a ser estabelecida mediante aquilo que conversa 
melhor com a especificidade de cada pessoa, ou seja, aos 
processos semióticos dos indivíduos.

A ideia é que sua forma seja tão maleável que é 
possível ser alterada e fluir conforme as necessidades 
do momento, assim como ocorre com os amigos imagi-
nários, que vão constantemente adquirindo e perdendo 
características a fim de externalizar o momento em que 
a criança está vivendo. Neste sentido, a personagem não 
possui linhas demarcadoras nas suas extremidades, para 
ressaltar o caráter de forma mutável que, diga-se de pas-
sagem, é impulsionado pelo caráter expansionista das 
cores quentes, comentado anteriormente.

Como resultado, pode-se observar na figura a seguir a 
versão final da personagem Imi, bem como alguns exem-
plos de possíveis fluidez de forma:

Figura 37 - Imi, a personagem do guia

Autoria: Produção própria.

2.5.5.Logotipo

O logotipo é a entrada da marca na vida das pessoas, 
é a expressão visual daquilo que a marca quer comunicar, 
em termos de valores e conceitos, aos seus possíveis 
clientes. E, dentro dessa perspectiva, por ser único naquilo 
que deseja dizer e, consequentemente no modo como é 
expresso, o logotipo representa o diferencial competitivo 
de uma marca no mercado, agindo no sentido de favorecer 
o reconhecimento e destacá-la mediante todas as outras 
competidoras (WHEELER, 2008, p.14). 

Figura 36 - Conceitos finais da personagem

Autoria: Produção própria.

Como se pode notar pela marcação, a penultima per-
sonagem foi escolhida como base para a mascote. Porém, 
antes de entrar na apresentação propriamente dita, cabe 
agora o esclarecimento do porquê de sua escolha.

Para que algo seja reconhecido e lembrado é ne-
cessário que existam características marcantes, sendo 
assim, o reconhecimento da personagem ocorre pelos 
seguintes aspectos:

Utilização majoritária de cores primárias e secundá-
rias, através do amarelo e laranja. Esta escolha foi decor-
rência do fato de que cores quentes, segundo os estudos 

de Kandinsky (realizados na escola Staatliches Bauhaus), 
tendem a se expandir e “abraçar” o visualizador e, portanto, 
trazem maior vida à marca e chamam mais a atenção do 
público, como já discutido anteriormente.

Além disso, fora previamente trazida neste capítulo a 
preocupação com o termo “amigo”, decorrente da língua 
portuguesa. Neste sentido, o amarelo, por uma questão 
de semiótica, tende a ser interpretado como neutro em 
meio às questões de gênero e portanto representa melhor 
a noção de que a personagem não é determinadamente 
feminina e tampouco masculina.

O nome da personagem deve seguir as mesmas nor-
mas de naming, apresentadas por Wheeler neste mesmo 
capítulo, a fim de garantir melhor reconhecimento. Neste 
sentido, utilizou-se da palavra “Imaginário” para fazer 
referência a marca, e buscou-se pela distinguibilidade, 
pelo agradável, pela simples memorização, brevidade, 
fácil pronúncia e, como mencionado, pela neutralidade 
em relação ao gênero, ficando estabelecido então que a 
mascote do Guia do Amigo Imaginário se chama “Imi”.

A personagem criada buscou a exclusividade ao vir 
diretamente do imaginário. Suas características físicas 
não são encontradas juntas na natureza e, portanto, fica a 
critério de processos semióticos pessoais a determinação 
do que exatamente é a personagem, assim como funciona 
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com distinções na forma (por ser escrita à mão), e tam-
bém pela fuga do padrão segmentado de organização 
dos elementos do logo. Essas características tornam a 
tipografia mais amigável e próxima do universo infantil, 
algo voltado para o orgânico. Sendo assim, optou-se por 
levar as duas últimas ideias adiante. 

Embora se estivesse procurando por algo menos 
segmentado, como comentado acima, notou-se a neces-

sidade de uma melhor organização dos elementos, a fim 
de favorecer a leitura e transparecer maior harmonização 
do logo como um todo, o que, consequentemente, corro-
bora para um melhor olhar — no sentido de validação e 
confiança — perante a marca e sua proposta de interven-
ção. Sendo assim, fez-se necessário a reestruturação das 
guias de produção dos logos, que podem ser observadas 
na figura 39, apresentada abaixo:

Tendo esta relação em mente, buscou-se pelos valores 
a serem transmitidos pelo logotipo. Ficou determinado 
então que o mesmo deveria ter a presença de Imi, perso-
nificando o ato de guiar e assim mostrando o objetivo do 
projeto. Esse ato de guiar, contudo, não deve ocorrer de 
qualquer forma, ele deve respeitar as características de 
cada indivíduo e usá-las em prol do letramento — trata-se, 
portanto, das interferências da vivência no saber —, logo, 
a utilização do colorido, embasado nas cores do projeto e 

de modo a garantir contraste as formas, que disperta dife-
rentes processos semióticos em cada um, era essencial. 
Além disso, como requisitado pelo público, o processo 
deve ocorrer de forma lúdica, e portanto é preciso que o 
logo transpareça essa questão.

A partir deste pensamento, partiu-se para os rascu-
nhos iniciais do logo, que podem ser observados, na ordem 
de produção (esquerda para direita), na figura a seguir:

Percebe-se, pela figura 38, que o requisito de ser co-
lorido e de atrelar a personagem ao logo estavam sen-
do cumpridos já nos primeiros rascunhos. Contudo, a 
tipografia utilizada e o formato rígido geral não estavam 
favorecendo o teor lúdico e enaltecendo os aspectos da 

vivência no letramento. Tais problemas apenas começaram 
a serem contornados a partir dos dois últimos rascunhos 
apresentados (localizados no canto inferior direito da 
imagem), quando optou-se pela substituição da tipografia 
padronizada em prol de uma tipografia arredondada e 

Figura 38 - Conceitos iniciais do logotipo

Autoria: Produção própria. 

Figura 39 - Grids da produção dos logos

Autoria: Produção própria. 

Nota-se que tais guias cumpriram com o objetivo pois 
trazem melhor distribuição e organização dos elementos 
na mesma medida em que não forçam uma rigidez da 
forma, afinal, no primeiro caso (esquerda), contrasta-se a 
guia curva superior com as retas e, no segundo, as guias 

estão dispostas em ângulos não retos, diferentes de 90º.  
A existência de duas versões do logo se mostraram pro-
missoras e compativeis com a proposta da marca, como 
será discutido a seguir, e, portanto, optou-se pela utilização 
de ambos os logos para representação da marca.
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Figura 40 - Logo Guia do Amigo Imaginário (versão 1)

Para verificar se o contraste das cores dos logos per-
mitia a clara leitura dos elementos, conforme as diretrizes 
da WCAG, foi usado o aplicativo Cvsimulator, que possui a 
função de simular como seria a percepção das cores em 

imagens a partir das variações do daltonismo. Como se 
pode notar pela figura 42, disponível abaixo, as aplicações 
das cores nos logos possuem bom contraste, permitindo 
a distinção dos elementos sem grandes problemas.

FIgura 42 - Teste de contraste para os logos

Figura 41 - Logo Guia do Amigo Imaginário (versão 2)

(Tritanopia) (Protanopia) (Deuteranopia)

Autoria: Produção própria. Autoria: Produção própria.

Autoria: Produção própria.

Analisando a versão 1 do logo, constata-se a dificul-
dade de aplicabilidade exclusivamente preta e branca, uma 
vez que significaria tirar as qualidades das cores quentes 
da personagem Imi. Também levanta-se a questão de que 
pode ser massante uma aplicação que traga o logo e a 
Imi no mesmo ambiente (resultando então na presença 
dupla da personagem), além disso, é importante que se 
tenha uma versão que se adapte melhor a situações que 
exijam uma utilização verticalizada da forma.

A fim de contornar tais problemas, determinou-se que 
a utilização da versão 2 também era válida. Esta deve ser 
usada nos casos específicos citados anteriormente e isso 
não anula a qualidade do primeiro logo, até porque, dentro 
da ideia da maleabilidade do imaginário, convém assumir 
outra forma quando necessário. Todavia, é preciso manter 
uma unidade na mensagem a ser transmitida, e portanto 
a tipografia utilizada e as cores da marca permanecem 
exatamente iguais, como pode-se notar na figura 41:
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sons deverão ser produzidos em função principalmente 
da personagem Imi. Fala-se então da construção sonora 
para representação dos movimentos da personagem e 
também da sua fala. Ainda, destaca-se que todos os sons 
no projeto deverão remeter a um caráter lúdico, a fim de 
manter os padrões da marca e de criar uma experiência 
de imersão ao conteúdo que será abordado.

2.6. Ações Projetuais

As ações projetuais aqui presentes surgiram então de 
todo o desenrolar das pesquisas teóricas, seguindo como 
base os princípios norteadores do projeto, discutidos ao 
longo deste trabalho, e a avaliação de iniciativas já existen-
tes no mercado. Sendo assim, tem-se por objetivo principal, 
e geral, a positiva e efetiva contribuição para impulsionar 
o letramento infantil no Brasil. Para isto, propõe-se como 
ações projetuais:

O desenvolvimento do Guia do Amigo Imaginário 
em formato de aplicativo móvel e livro físico. Trata-se da 
ação principal do projeto e que, portanto, carrega consigo 
o intuito de efetivamente realizar o incentivo do letramen-
to. O guia será composto por duas etapas, uma voltada 
para a construção do amigo imaginário das crianças e a 
outra para a realização de atividades lúdicas centradas 
na personagem criada. Os detalhamentos da ação, bem 

como as distinções dos formatos, serão explicados mais 
à frente, no decorrer deste tópico.

A elaboração de um site institucional que contenha 
não só informações sobre o projeto e contato, mas que 
também funcione como um meio de aquisição do livro 
físico ou de sua versão virtual.

A criação de perfis em redes sociais, de vídeo promo-
cional e elaboração de folder. Estas ações, por sua vez, 
apresentam o caráter de promover o projeto, servindo 
então como estratégias de comunicação da marca.

Na figura 45 demonstra-se um fluxograma que rela-
ciona os pontos de contato do público alvo com as ações 
de divulgação e as ações de fomento ao letramento:

Figura 45 - Fluxograma “Pontos de contato”

Folder de 
divulgação Redes sociais Vídeo 

propaganda

Públicos-alvo

Site institucional

App Guia do 
Amigo Imaginário

Livro Guia do 
Amigo Imaginário

PDF do Guia do 
Amigo Imaginário

Lojas de 
aplicativo

Autoria: Produção própria.  

2.5.6.Iconografia

Tendo em mente as ações projetuais a serem de-
senvolvidas, que serão apresentadas no próximo tópico, 
criou-se o padrão visual iconográfico próprio do Guia, que 
deverá ser aplicado às interfaces do projeto. O mesmo 
pode ser observado na figura 43, apresentada a seguir:

Figura 43 - Iconografia do Guia do Amigo  
Imaginário (área voltada para criança)

Autoria: Produção própria.

Os ícones seguiram os padrões pré-estabelecidos de 
cores, bem como das formas menos rígidas, ou seja, que 
tendem para o redondo e buscam transparecer o aspecto 
lúdico. Ainda, trouxe um entorno que remete a personagem 
Imi e, portanto, remete a questão do imaginário exclusivo de 

cada indivíduo, procurando assim sempre chamar a aten-
ção dos usuários para o conceito e os valores do projeto.

Além do padrão iconográfico criado, foi selecionado 
um padrão visual secundário para ser aplicado especifi-
camente no Guia do Amigo Imaginário versão digital. Este 
outro padrão foi selecionado para fazer distinção entre a 
área voltada para o controle dos responsáveis e a área 
voltada para a atuação das crianças; e, esteticamente 
falando, o padrão sugere maior seriedade, sem, contudo, 
desassociar da identidade da marca, uma vez que são 
arredondados e seguem o padrão de cores, como obser-
vado na imagem a seguir:

Figura 44 - Iconografia do Guia do Amigo  
Imaginário (área de controle dos responsáveis)

 

Autoria da imagem: Produção própria.
Autoria dos ícones: Cole Bemis.

2.5.7.Sonorização

A sonorização não será desenvolvida durante a reali-
zação do TCC por questões de prazo. Porém, visando uma 
possível continuação do projeto, fica determinado que os 
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tos positivos para o desenvolvimento da criança — como 
indicado pelo tópico 1.2.2 deste TCC. É importante des-
tacar que os responsáveis serão instruídos sobre como 
se portar em cada atividade, visando o máximo proveito 
por parte das crianças.

As primeiras atividades propostas serão no sentido 
de levar a criação do amigo imaginário da criança, e ocor-
rerão através de quatro passos, guiados pela personagem 
Imi. São eles:

O primeiro passo será dado no sentido de determinar 
as personalidades que a criança julga importante que seu 
amigo imaginário tenha. Para isto, será proposto que ela 
pense sobre o que o amigo gosta ou não e sobre como ele 
se comporta no dia a dia. A ideia então consiste na reflexão 
sobre quais traços de personalidade são significativos e 
importantes para a criança, seguida pela representação 
dos conceitos por meio da linguagem sonora e visual. 

Exemplo: a criança pode considerar que é importante 
que seu amigo seja alguém protetor e representar isso 
por meio de braços longos; ela pode entender que ele 
também é calmo, e representar a ideia por meio da cor 
azul; ou mesmo desejar que seu amigo seja divertido, e 
transparecer o conceito por meio de um vídeo em que ela 
dança. A ideia descrita pode ser observada na imagem 
apresentada a seguir.

Figura 46 - Esqueleto da atividade “Personalidade”

Autoria: Produção própria.

Após a construção da personalidade do amigo, o 
próximo passo é levar a criança a agregar todo o trabalho 
realizado anteriormente em uma forma geral, determinando 
assim a aparência desta personagem. Note, portanto, que 
este é o momento de reviver a biblioteca de representações 
dos aspectos de personalidade, produzidos na atividade 
anterior, para definir a forma visual completa da persona-
gem imaginária.  

Dentro do exemplo dado na figura 45, o amigo ima-
ginário poderia então ter braços longos, ser da cor azul, 
remeter ao céu ao apresentar diversas nuvens espalhadas 
pelo seu corpo), e apresentar alguma pose da dança feita 
pela criança, como se vê na imagem exemplo, apresen-
tada a seguir:

Visando uma melhor argumentação para cada ação 
proposta, o conteúdo será separado em tópicos, apresen-
tados a seguir:

2.6.1. Guia do Amigo Imaginário

Esta é caracterizada a ação principal do projeto, que 
visa fomentar o letramento infantil a partir de um conjunto 
de atividades voltadas para incentivar a capacidade re-
flexiva e cognitiva das crianças por meio da imaginação. 

Como comentado, o guia será constituído de duas 
etapas, a primeira voltada para a criação de um amigo 
imaginário particular da criança, e a segunda composta 
por atividades lúdicas, que utilizam prioritariamente do 
amigo criado para estimular o pensamento da criança e 
as levar a criar cenários e testar teorias.

Como dito anteriormente, o amigo imaginário é uma 
extensão do saber e dos sentimentos de uma criança, 
uma vez que nele são projetadas características físicas 
e comportamentais que representam a maneira pela qual 
uma criança em específico vê, compreende e interage com 
o mundo que a cerca.

Nota-se, portanto, que a criação de um amigo é resul-
tado único e exclusivo do processo de letramento, afinal, 
ela precisa ler seus pensamentos, ou seja, raciocinar, a 
fim de aplicar o seu conhecimento — influenciado pela sua 

visão de mundo — na personificação de algo. Isto é um 
ato puro da ação raciocínio crítico para criar um ser que 
corroborará para o seu processo de desenvolvimento e a 
inserirá no mundo, visto que, como discutido no conceito 
de criação, o amigo serve como um modelo de testes para 
a criação do novo saber da criança e, consequentemente, 
da sua nova forma de agir no mundo.

Sendo assim, ao propor atividades para guiar as 
crianças, o que se está fazendo é o alavancar de todo um 
raciocínio crítico, que determinará aquilo que a criança 
deseja externalizar e a forma como será feito por meio 
das características físicas e de personalidade do amigo. 
Este processo ainda não termina aqui, visto que as ativi-
dades posteriores continuarão a fomentar o processo do 
letramento, ao trazer atualizações para o saber da criança.

Tendo esta dialética em mente, cabe agora a discus-
são das atividades em si, a fim de elucidar o processo e 
os objetivos a serem concretizados.

A ideia é que a criança realize as atividades da forma 
que melhor consiga se expressar, utilizando da linguagem 
visual e sonora, através de desenhos, colagens, massinha, 
músicas, entre outros recursos que tiverem disponíveis. 
Estas atividades deverão constar sempre com o auxílio 
dos responsáveis, no intuito de que as suas participações, 
durante a compreensão e realização do guia, tragam fru-
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Sendo assim, as atividades seguem a ideia de atualizar 
o saber da criança e fomentar o processo exploratório, 
visto que, como já apontado no conceito de criação, as 
crianças usam os amigos imaginários para testar as suas 
hipóteses, colocando-as em prática, não de forma direta, 
mas pelo pensamento aplicado a — e por meio da — figura 
do amigo imaginário.

É importante dizer que no momento a busca é pela 
compreensão geral da ação proposta e, nesse sentido, 
todas as atividades expostas serão previamente validadas 
e adequadas por profissionais da área da educação. O re-
sultado final será disponibilizado no capítulo 3 deste TCC.

O guia do amigo imaginário será feito em duas ver-
sões, no formato de livro físico e no formato de aplicativo 
móvel. Esta decisão de trabalhar com mídias distintas foi 
tomada por diversos motivos; enquanto o livro apresenta-
-se como um produto mais caro — por conta do processo 
de impressão e distribuição logística — ele também é 
uma opção para responsáveis que não querem que suas 
crianças realizem as atividades por intermédio do meio 
digital. Por outro lado, o aplicativo móvel possui maior 
capacidade de disseminação e oferece ferramentas al-
ternativas para realização das atividades, como o uso 
de áudio e vídeo, além de tornar possível a atualização 
periódica das atividades da segunda etapa do guia. Neste 
sentido, embora a ideia das atividades sigam o mesmo 

padrão, deverá ser feito alguns ajustes de modo a con-
templar melhor cada ambiente. 

Ainda, destaca-se que para maior abrangência da 
ação, contemplando assim todos os públicos estipulados 
no tópico 2.1 deste capítulo, as páginas do guia do amigo 
imaginário versão livro físico serão disponibilizadas na 
versão pdf, para impressão pessoal. Observa-se, porém, 
que diferentemente do livro físico, a versão pdf não cons-
tará com a seleção e o preparo do material, sendo assim, 
a qualidade ficará a encargo daqueles que optarem por 
este modo de aquisição.

O processo de ideação do livro e do aplicativo será 
detalhado nos tópicos 2.6.1.1. e 2.6.1.2.

2.6.1.1. Livro físico

Para a ideação da versão física do Guia do Amigo 
Imaginário seguiu-se métodos comumente aplicados pela 
área do Design Editorial.

Segundo Hendel (2003, p.1, apud ROMANI, 2011, p.27), 
o design de um livro possui um montante relativamente 
pequeno de regras aceitas a serem seguidas, visto que 
cada livro apresenta as suas particularidades — tanto com 
relação ao todo, como com relação a cada página —. Por-
tanto, uma boa editoração é completamente dependente 
da forma como cada especificidade é tratada, assim como 

Figura 47 -  Esqueleto da atividade “Aparência”

Autoria: Produção própria.

Em seguida, o responsável deve auxiliar a criança a 
reconhecer e sobrescrever as letras que compõe o nome  
inventado e, depois, transcrevê-lo abaixo, como ilustrado:

Figura 48 - Esqueleto da atividade “Nome” 

Autoria: Produção própria.

O passo final da construção do amigo imaginário é 
a ideação de uma história que conte uma aventura vivida 
pela criança e pelo seu amigo, podendo ser, por exemplo, 
sobre o dia em que se conheceram.

Por fim, concebido toda essa trajetória de criação do 
amigo imaginário e narrativa, a etapa final do guia é voltada 
para a realização de diferentes atividades lúdicas e peda-
gogicamente aprovadas, que incentivem o pensamento 
das crianças através da utilização dos amigos imaginários 
como modelos de testes e teorias, como discutido ante-
riormente. Estas atividades seguirão a mesma dinâmica 
da etapa de ideação do amigo, ou seja, da interpretação 
dos enunciados, seguida pelos pensamentos e registro 
dos mesmos no guia; sempre com o auxílio dos responsá-
veis, que também serão guiados préviamente pelos seus 
respectivos enunciados, a fim de levá-los a compreender 
como se portar durante a realização das atividades de 
modo que as crianças possam extrair o máximo de cada 
momento proposto pelo Guia do Amigo Imaginário. 

Como exemplo de atividade da segunda etapa do guia, 
tem-se a proposta de que a criança imagine e represente o 
cheiro do seu amigo imaginário, visando trabalhar a com-
preensão daquilo que não é tangível, que não é palpável. 
Outro exemplo seria uma atividade que leve a criança a 
brincar com o amigo imaginário na terra, seguida pela 
representação dessa brincadeira.
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Figura 49 - Página “Nome”, exemplo  
visual do livro físico

Autoria: Produção própria.

Papel, impressão e encadernação:

Para as decisões técnicas que são apresentadas a 
seguir foram consultados diversos catálogos de impressão 
de gráficas, bem como o trabalho de Romani (2011), que 
apresenta uma vasta pesquisa sobre o campo do Design 
Editorial voltado para livros, especificamente os infantis. 

Tendo isto em mente, cabe agora apontar as decisões 
tomadas para o guia:

Para o papel do miolo do livro: Papel offset (ideal para 
miolo de livros pela qualidade e custo), gramatura 200 g/m² 
(adequado para a utilização de materiais secos e úmidos, 
como o guache, permitindo assim uma vasta gama de 
possibilidades para a criança externalizar o pensamento), 
textura fina (valoriza as cores utilizadas e permite uma 
leve sensação ao toque) e, por fim, coloração branca para 
não gerar interferências nas cores utilizadas pela criança.

Capa: Flexível (intermediária entre a capa dura e de 
brochura, apresenta boa resistência para o manuseio do 
produto sendo mais barata do que a dura), feita de papel 
Couché de gramatura 250, laminação brilhante e textura 
fina. Este papel é comumente utilizado pela sua resistência, 
e a isso acresce se a laminação, que além de proteger o 
produto também realça as cores da impressão. Ainda, a 
capa terá orelha, a fim de trazer recomendações gerais 
importantes para os responsáveis.

Modo de impressão: Offset, visando a melhor quali-
dade de impressão em função do custo.

Encadernação: Com costura, é mais cara do que a 
utilização do grampo, porém oferece compensação pela 
maior resistência em relação ao manuseio do material e 
também por não oferecer riscos de machucar os leitores.

também é diretamente dependente pela forma como cada 
leitor contempla o trabalho realizado.

Por tais fatores, Araújo (2008, p. 277, apud ROMANI, 
2011, p.27) aponta que aquilo que deve ser determinado 
e guiar a diagramação são aspectos técnicos, como o 
formato do livro, a organização dos elementos em página 
e as funções estéticas dos elementos, como tipografias, 
formas e cores.

Uma vez que as funções estéticas já foram determi-
nadas na etapa de identidade da marca, tópico 2.5 deste 
capítulo, cabe agora o estabelecimento de questões vol-
tadas para o sentido de decisões técnicas da produção, 
que serão apresentadas a seguir.

Formato do livro e organização dos elementos em página:

O tamanho do livro deverá ser de 25x25 cm, tanto 
para o miolo quanto para a capa e contracapa (descon-
siderando a lombada). 

A escolha pelo formato quadrado foi embasada 
em Shuelevitz (1997), que classifica este tipo de página 
como mais dinâmica para apresentação dos conteúdos, 
já que sugere a ação circular, devido ao encaixe perfeito 
da circunferência na página. Vale destacar, que a presen-
ça do dinamismo é de grande valia para um produto que 
propõe a interferência dos leitores nas páginas. 

O tamanho, por sua vez, foi determinado mediante 
o fato de apresentar uma boa área para explicação das 
atividades e para que a criança atue nas páginas; além 
de que facilita o manuseio do produto pelas crianças.

Visando a geração de grande interesse em cada 
página, a partir da maleabilidade da personagem Imi e 
da utilização de balões orgânicos explicativos de cada 
exercício, entende-se que o estabelecimento de um grid  
talvez não fosse proveitoso. Porém, para a elaboração de 
páginas que cumpram com o objetivo proposto, ainda é 
preciso que se tenha o desenvolvimento de uma lógica  
organizacional geral e, nesse sentido, estipulou-se que a 
área para a explicação das atividades deve ser de no má-
ximo 30% da página, deixando então sempre, pelo menos, 
70% de área para que a criança possa trabalhar.

Com relação a quantidade de páginas, determina-se 
que serão despendidas:

a. Duas páginas para a atividade de personalidade;
b. Uma página para a aparência;
c. Uma página para o nome;
d. Duas páginas para a construção da narrativa;
e. Uma página para cada atividade do segundo mo-
mento do guia.

Sendo assim, é apresentado a seguir, na figura 49, o 
exemplo visual de uma das páginas do livro físico:
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d. O sistema deve ter uma explicação em texto de que 
o livro aplicativo e o livro físico possuem distinções 
de interatividade e explicar quais são elas, pra ficar a 
critério do responsável escolher qual seguir;
e. O sistema deve redirecionar o usuário para poder 
adquirir o livro físico ou imprimir as páginas em PDF;
f. O aplicativo deve conter uma base de dados rela-
cionais que possibilite a criação, edição e exclusão 
de um amigo imaginário;
g. O sistema deve ter um processo passo a passo 
de instruções para criação de um amigo imaginário;
h. O processo de criação deve permitir o uso de ani-
mações, assim como instruções de texto;
i. O sistema, na criação dos amigos, deve disponibi-
lizar uma tela em branco para adição de diferentes 
mídias como: envio de imagem, captura de foto, envio 
de áudio, adição de música, edição de texto, como 
também ferramenta de criação digital como pincel, 
balde de tinta, excluir elemento e desfazer ação;
j. O sistema deve adaptar as diversas mídias inseridas 
no canvas para que possa ser impresso em um livro, 
áudios e vídeos devem gerar um QR Code;
k. O aplicativo deve conter um ambiente de compar-
tilhamento de experiências que consiste em formato 
de feed de postagem;
l. Dentro do ambiente de compartilhamento deve 
haver a possibilidade de comentar nos posts, com-

partilhar em redes sociais e favoritar a postagem;
m. A postagem deve possuir dados como dia e hora;
n. O sistema deve conter configurações de perfil onde 
é possível alterar informações como: foto, nome, 
senha, endereços e formas de pagamento;
o. O sistema deve possuir o documento com os ter-
mos de uso;
p. O sistema deve disponibilizar arquivos PDFs com 
o conteúdo do livro para impressão;
q. O aplicativo deve apresentar a possibilidade do 
usuário desconectar-se;
r. O sistema deve conter serviço de atendimento ao 
cliente através de chat e e-mail;
s. O aplicativo deve conter uma etapa de verificação de 
identidade (através de senha de login) para comentar 
na comunidade;
t. O sistema deve conter mensagens de prevenção de 
erro para ações destrutivas como excluir um amigo 
imaginário e desconectar;
u. O aplicativo deve ter um sistema de salvar edições 
offline feitas no amigo imaginário, e quando conec-
tar-se com a internet atualizar as edições.

Feitas essas definições, encaminhou-se para o plano 
estrutura. Neste nível, as questões mais abstratas de es-
tratégia e do escopo começam a tomar forma concreta 
através da criação de fluxogramas (de navegação e de 

2.6.1.2. Aplicativo móvel

Para a ideação de um aplicativo móvel como ação 
projetual seguiu-se a estrutura de trabalho definida por Gar-
rett (2011) em seu livro The Elements of User Experience. 
Na obra, o autor defende que as interfaces digitais devem 
ser projetadas conforme as necessidades dos usuários, 
de modo que a usabilidade proporcionada dependa de 
decisões tomadas desde o início do projeto. 

Em sua metodologia de etapas interdependentes, 
Garrett define cinco planos sequenciais a serem segui-
dos, são eles: estratégico, escopo, estrutura, esqueleto e 
superfície, como ilustrado na figura 50.

Figura 50 - Estrutura de trabalho interdependente
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Autoria: Produção prória, adaptado de GARRETT (2011, p.29).

A etapa estratégica consiste no plano mais básico e 
abstrato da estrutura, é ela que sustenta as demais fases. 
Neste caso, as necessidades dos usuários e objetivos 
do produto foram definidos através das pesquisas feitas 
no capítulo 1 deste trabalho e resume-se a impulsionar o 
letramento de crianças no Brasil. 

No escopo, o principal objetivo da especificação de 
funcionalidades e conteúdo é lidar com pontos difíceis e 
conflitos em potencial do produto, enquanto este ainda se 
encontra em um campo considerado hipotético (Garret, 
2011, p.58). Além disso, tem o objetivo de gerar um ponto 
de referência para o trabalho da equipe, definir requisitos e 
eliminar a ambigüidade do processo de design. Assim, as 
funções específicas e requisitos de conteúdo do aplicativo 
móvel foram definidos pelos pontos:

a. O aplicativo deve ter sistema de login que permite 
conectar-se com e-mail, Google ou Facebook;
b. O aplicativo deve ter cadastro de usuário com nome, 
e-mail, senha, nome da criança, data de nascimento 
da criança, nível de parentesco, como dados para 
compra, como endereço, cpf e telefone;
c. O sistema deve possuir uma área com recomenda-
ções para os responsáveis com conteúdo em texto e 
vídeo sobre como trabalhar o guia com sua criança, 
importância do letramento e como um amigo imagi-
nário pode ajudar no processo;
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Figura 52 - Fluxograma de tarefas do aplicativo

tarefas), que tem por objetivo principal a descrição de 
possíveis comportamentos e caminhos do usuário, assim 
como o estabelecimento de como o sistema irá acomodar 

e responder a esses comportamentos. Para o aplicativo do 
Guia do Amigo Imaginário foram criados os fluxogramas 
apresentados conforme as figuras 51 e 52: 
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Figura 51 - Fluxograma de navegação do aplicativo

Autor: Produção própria.
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Por fim, no plano da superfície, foram trabalhados 
os arranjos lógicos que compõem o esqueleto. Através 
do design visual e informacional, determinou-se como 
os elementos serão visualmente dispostos na tela, a fim 
de otimizar a experiência do usuário, permitindo a com-
preensão da mensagem a ser transmitida, assim como o 
deslocamento efetivo entre as funcionalidades do sistema. 
Até o momento, apenas algumas telas foram prototipadas 
para transparecer os pensamentos21, como exemplificado:

Figura 54 - Primeiros protótipos do aplicativo

Autor: Produção própria.

21.  A prototipação final, em média fidelidade, será apresentada no capítulo 3 deste TCC.

2.6.2.Site institucional

Na criação do site institucional seguiu-se o mesmo 
método proposto por Garrett (2011). No plano estratégi-
co do site institucion al permanecem as necessidades e 
objetivos levantados na pesquisa deste trabalho. 

Quanto aos requisitos do site estabeleceu-se que:

a. O sistema deve apresentar uma página atrativa ini-
cial que utilize de imagens, vídeos e textos resumidos 
para apresentar a proposta do Guia;
b. O sistema deve conter uma seção explicativa sobre 
o projeto, disponibilizando textos didáticos sobre os 
diferentes tipos de leitura, o conceito de letramento, a 
importância dos responsáveis no processo, a proposta 
do Guia, e o porquê de amigos imaginários (vídeo);
c. O sistema deve conter uma seção explicando de-
talhadamente, através de texto e imagens, o funcio-
namento do aplicativo e do livro, deixando clara a 
diferença entre as versões;
d. O sistema deve apresentar o link para adquirir o 
aplicativo através da Apple Store ou Google Play;
e. O sistema deve possuir seção para adquirir o livro 
com informações de identificação, como nome, email, 
cpf, telefone e endereço. Para o pagamento, o site 
deve integrar sistema de terceiros;

Após a estruturação dos fluxos de navegação e de 
tarefas, foram construídos wireframes do aplicativo (Fi-
gura 53). Segundo Garrett (2011, p.128) Wireframes são 
documentos que mais do que representar visualmente a 

disposição de elementos em um layout, também possuem 
a finalidade de incorporar todos os vários sistemas de 
navegação, sua arquitetura e o conteúdo da página em 
si, podendo variar em níveis de detalhamento.

Figura 53 - Wireframes do aplicativo

Autor: Produção própria.
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Figura 56 - Fluxograma de tarefas do site institucional

Figura 55 - Fluxograma de navegação do site institucional do Guia

f. O site deve disponibilizar arquivos em PDF com 
as páginas do Guia do Amigo Imaginário para ser 
impresso pelos responsáveis, deixando clara a dife-
rença para as versões pagas;
g. O site deve conter uma seção mostrando ações 
relacionadas ao projeto, como imagens de amigos 
criados pelos usuários, depoimentos de responsáveis 
e fotos de ações de divulgação realizadas nas escolas;
h. O site deve fornecer informações de contato por 
telefone, email e whatsapp para serviço de atendi-
mento ao cliente, além de oferecer a opção de envio 
de mensagens diretas;

i. O site deve conter links que direcionam o usuários 
para o Instagram e Facebook;
j. O site deve apresentar os termos de uso e privaci-
dade na íntegra;
k. O site deve conter uma lista com as principais dúvi-
das/ajudas a respeito do próprio site, aplicativo, livro 
ou do projeto como um todo.

A partir dos requisitos apresentado, e com base no 
plano estrutura de Garrett (2011), foram criados os fluxo-
gramas de navegação e de tarefas para o site institucional, 
apresentados a seguir, pelas figuras 55 e 56: 
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Figura 56 - Fluxograma de tarefas do site institucional do Guia
Autoria: Produção própria
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Por fim, para transparecer os pensamentos, também 
foram feitas prototipações iniciais do sistema proposto,  
conforme exemplificado pela figura 58:

Figura 58 - Protótipo inicial da seção 
“Comunidade” do site institucional

Autor: Produção própria.

2.6.3.Estratégias de divulgação

No intuito de realizar a divulgação do projeto, surge a 
necessidade do estabelecimento de estratégias apoiadas 
nos estudos de marketing a fim de alcançar possíveis 
clientes, tanto no ambiente físico quanto no digital, para 
transmitir com eficácia a mensagem da marca e o pro-
pósito do produto.

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 03) o marketing 
pode ser definido como um processo de cunho social que 
envolve a identificação e a satisfação das necessidades 
de um grupo de indivíduos, visando como resultado a 
geração de lucro. Neste sentido, busca-se então captar, 
manter e fidelizar clientes por meio da comunicação e do 
valor proposto pelo produto que, em suma, referem-se e 
refletem o modo pelo qual a marca é enxergada e apre-
ciada pelo mercado consumidor.

Tendo em mente as ações projetuais propostas an-
teriormente, assim como as personas criadas e os estu-
dos de marketing, estabeleceu-se, como estratégia de 
divulgação do Guia do Amigo Imaginário, a necessidade 
de comunicação via folder, atuação nas Redes Sociais e 
por intermédio de vídeo autoral e de cunho promocional 
distribuído na internet. A fim de favorecer a compreensão 
do leitor, tais ações serão apresentadas separadamente 
e em detalhes nos próximos tópicos.

Seguindo a lógica de desenvolvimento, após a es-
truturação dos fluxos de navegação e de tarefas do site, 
foram construídos wireframes das suas páginas, a fim 
de documentar e determinar a organização visual dos 

elementos e a arquitetura da informação, incorporando 
aquilo que foi estabelecido pelos fluxos e pelos requisi-
tos do sistema. Tais wireframes podem ser analisados a 
seguir, na figura 57:

Figura 57 - Wireframes do site institucional

Autor: Produção própria.
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crianças e responsáveis, trata-se então da presença em 
eventos ligados a área da educação, como bienais do 
livro e festivais escolares, e também do comparecimento 
nas próprias escolas, tanto em sala de aula quanto nos 
horários de saída.

A seguir, disponibiliza-se o wireframe do folder:

Figura 59 - Wireframe do folder
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Autor: Produção própria.

Para a ideação da confecção do folder foram aces-
sados diversos catálogos de impressão de gráficas e 
estipulou-se que os materiais a serem usados são: Papel 
Couché (comumente utilizado para folders mediante o 
seu ótimo custo-benefício e por ser um papel bastante 
resistente), textura fina (confere nitidez e vivacidade para 
as cores, além de trazer uma leve sensação ao toque), 
acabamento laminado brilhante (realça as cores e prote-
ge a superfície do papel) e, por fim, gramatura 150 g/m² 
(comumente utilizada, dobra bem e não deixa as infor-
mações de cada verso transparecem). Para conclusão, 
a impressão será feita em offset, pelo custo-benefício, 
já que é um processo de médias e grandes tiragens, que 
não necessita de grande interferência humana e trabalha 
bem com diversos tipos de papel.

2.6.3.2.Perfis em redes sociais

Em um mundo conectado, torna-se indispensável a 
utilização de redes sociais para realização de marketing 
de um projeto. Segundo dados da pesquisa realizada 
pela We Are Social (2021, slide 83), 70.3% da população 
brasileira possui e utiliza redes sociais, logo, constata-se 
pela expressiva porcentagem a grande possibilidade de 
comunicação com clientes por intermédio deste meio.

Neste sentido, estabelece-se a necessidade de criação 
de perfis da marca no Instagram e no Facebook, uma vez 

2.6.3.1.Folder

O folder surgiu como uma resposta para a neces-
sidade de comunicação no ambiente físico, requisitada 
principalmente pelo público representado por intermédio 
da persona “Olga”. 

A escolha pelo folder em detrimento de outros recur-
sos como flyer ou panfleto foi feita com base em diversos 
sites de gráficas que conferiram dois pontos principais 
para a decisão. Primeiramente os folders costumam ter 
disponíveis, para a sua facção, materiais de qualidade 
superior, principalmente em relação ao acabamento. Em 
segundo lugar, o projeto exige uma explicação mais longa, 
pela própria complexidade do tema e do trabalho; para 
isso, os folders apresentam maior espaço de superfície 
quando estão totalmente abertos e também possibilitam 
tratar as informações por etapas — decorrente da sua 
característica de ser dobrável e revelar cada parte aos 
poucos —, simplificando assim compreensão do todo.

Ainda, a utilização deste canal de diálogo pode ser 
muito efetiva mediante a qualidade informacional do mate-
rial e a escolha correta dos ambientes de distribuição. Isto 
significa alta possibilidade de atingir todos os públicos-alvo 
deste projeto, mas em especial, garantir o estabelecimento 
de comunicação para com aqueles que tendem a ser mais 
alheios ao mundo digital, por qualquer razão que seja.

Sendo assim, estabelece-se que os objetivos primor-
diais do folder são: Explicar, de forma breve e com lingua-
gem acessível, a relevância do projeto e as propostas de 
intervenção, no intuito de convidar o público a conhecer 
o projeto em sua totalidade, por meio do site, e despertar 
o interesse pela aquisição do Guia do Amigo Imaginário.

Porém, como já dito, a efetividade desta comunicação 
não depende apenas do conteúdo informacional, mas 
também da determinação correta de distribuição. Portanto, 
foram determinadas duas estratégias a serem seguidas:

Entrega não presencial: consiste no ato de disponi-
bilizar folders em papelarias, livrarias e locais similares 
espalhados pelo Brasil. Este modo de comunicação tor-
na-se interessante uma vez que os ambientes escolhidos 
fazem alusão direta com o tema e o objetivo do projeto; 
portanto, uma parcela considerável das pessoas que 
frequentam tais locais representa também uma parcela 
otimista de possíveis clientes.

Entrega presencial: refere-se a realização de comu-
nicação por intermédio de folders entregues por pessoal 
contratado e que, portanto, compreendem o projeto e 
disponibilizam-se para uma explicação direta e também 
para a retirada de quaisquer dúvidas do público. Este 
modo de distribuição deverá ser utilizado em momen-
tos especiais nos quais há possibilidade de contato com 
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Figura 60 - Storyboard vídeo de cunho promocional

2

1

00:00:00

Movimentação da Imi ou de elementos em cena
Movimentação de câmera (em cena) Movimentação de câmera (transição)

Legenda

00:00:08 00:00:26

00:00:35 00:00:54

00:01:09 00:01:17

00:01:45 00:02:11

00:02:34

Mov. de grua 

Whip pan curto (personagem puxa a 
câmera de lado).

Zoom no crachá  

1.Travelling horizontal, abre o plano
2. Mov. de grua.

Travelling 
vertical

Tilt (cima para baixo) acompanhando Imi 
deslizar por ação da gravidade e depois cut.

Cut.

Mov. de Grua, até estabilizar a câmera 
na linha do horizonte

Fade Out.

Leve Dolly in, câmera levemente 
einstável, focando nas mãos.

Traveling
 Dolly In enquanto o texto do 
letramento vai aparecendo.

que, ainda segundo a pesquisa da We Are Social (2021), 
tais redes sociais são extremamente presentes nas vidas 
dos brasileiros; o país é o quarto colocado no ranking 
daqueles que mais utilizam o Facebook (slide 109), e o 
terceiro dos que mais acessam o Instagram (slide 132).

Ambas as redes escolhidas serão utilizadas com o 
mesmo intuito, o de apresentação e explicação do projeto, 
além de servirem como meio para criação de marketing 
de conteúdo, que será focado em dois tipo:

Informacional: refere-se às postagens que possuem o 
objetivo de integrar o público em relação ao tema central 
do projeto, o letramento; trazendo de forma palatável, por 
intermédio do design informacional, questões relevantes  
para os responsáveis acerca do desenvolvimento crítico 
e reflexivo das crianças, buscando, desta forma, guiá-los 
para a realização de uma educação efetiva no que tange 
ao letramento;

Depoimentos: refere-se às postagens que devem 
compartilhar as experiências e os resultados obtidos pelos 
responsáveis e, conjunto com as crianças na utilização 
do produto Guia do Amigo Imaginário. Trata-se então de 
um modo de ligar os clientes, partilhar conhecimentos e, 
ao mesmo tempo, divulgar o produto nas redes.

22.  Storyboard  é a construção visual das cenas de um determinado roteiro, na forma de desenhos simplificados gerados por di-
versas experimentações, e tem por objetivo fornecer a base para as animações e gravações (AMÉRICO, 2016).

2.6.3.3.Vídeo de cunho promocional

A importância da internet como meio de comunicação 
foi enaltecida no tópico anterior. Porém, para o momento, 
é relevante dizer que 88,4% dos brasileiros que utilizam 
a internet fazem isso com intenção de assistir a vídeos 
(IBGE, 2019). Sendo assim, o vídeo promocional, quando 
bem produzido, possui efetiva chance de alcançar um alto 
número de clientes em potencial. 

O vídeo proposto tem o intuito de explicar o projeto 
de forma concisa, utilizando-se do conceito do letramento 
e do conceito de criação, a fim de convidar os telespecta-
dores para conhecer o site e o Guia do Amigo Imaginário 
mais profundamente, visando, como resultado final, a 
cativação do cliente.

Para atingir tais objetivos, o mesmo será veiculado 
no Youtube, assim como em páginas e redes sociais da 
internet que tratam sobre o desenvolvimento de crianças 
e realizam a monetização por meio de propagandas.

Por fim, como modo de explicação desta ação, foi 
criado um roteiro que pode ser verificado no Apêndice 
A deste documento, assim como o desenvolvimento do 
storyboard 22, apresentado na sequência:

Figura 60 - Storyboard vídeo de cunho promocional
Autoria: Produção própria



CAPÍTULO III — Prototipação e Testes com 
Usuários

O capítulo de encerramento deste Trabalho de Con-
clusão de Curso tem o intuito de retratar a etapa de Pro-
totipação e Testes com Usuários, conforme estabelecido 
pela metodologia do Design Thinking. 

O objetivo da prototipação é a construção do que se 
caracteriza por Mínimo Produto Viável (MVP), que se refere 
a versão mais simples e enxuta do produto idealizado23. 
Esta versão deve ser capaz de traduzir para os usuários 
de teste — representantes das personas criadas para o 
projeto — as funcionalidades e objetivos daquilo que foi 
idealizado, a fim de que possa ser possível obter feedba-
cks das percepções e dos comportamentos do público 
em relação ao produto idealizado. 

A etapa de Prototipação e Testes é de extrema valia 
pois permite validar, ou invalidar, as decisões tomadas 
no decorrer da elaboração do MVP sem a necessidade 
do desprendimento de grandes quantidades de recursos,  

23.  Aproveita-se o momento para esclarecer previamente que, por se tratar de um TCC de Design Digital, os resultados obtidos com 
a prototipação tendem a ser mais complexos do que comumente se demanda para um MVP. Isto nada interfere no diálogo aqui 
estabelecido, já que os objetivos ainda continuam os mesmos, apenas se faz essa nota para evitar qualquer possível estranheza 
do leitor durante a comparação do termo e do que será apresentado a seguir.

24.  Os motivos que levaram a tomada de cada decisão serão esclarecidos separadamente, antes da exposição dos seus respec-
tivos processos de prototipação.

proporcionando assim a possibilidade de realização de 
adequações consideradas importantes para a efetividade 
da proposta e, consequentemente, gerando um senso 
maior de segurança antes da efetiva produção final e do 
subsequente lançamento do produto no mercado.  

Das ações apontadas no capítulo anterior, decidiu-
-se pela prototipação do site institucional e do Guia do 
Amigo Imaginário quanto aplicativo móvel24, bem como 
pela realização dos testes para cada ação. Para a tomada 
de decisões durante a elaboração dos protótipos, foram 
utilizadas as Dez Heurísticas de Usabilidade de Nielsen 
(1994), que se referem a um conjunto de diretrizes voltadas 
para assegurar a melhor usabilidade dos produtos digitais 
criados. Já para as validações dos protótipos foram apli-
cados testes do tipo Avaliação, conforme caracterização 
exposta e explicada por Ferreira (2002).

Ao final deste capítulo, em decorrência de todas as 
informações obtidas com os testes, são apresentadas 
propostas de adequações das ações, bem como as con-
siderações finais deste trabalho. 
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3.1. Heurísticas de Nielsen

Como apontado na introdução deste capítulo, utili-
zou-se das diretrizes apresentadas pelas Heurísticas de 
Nielsen (1994) como suporte para as decisões realizadas 
durante a prototipação do site e do aplicativo móvel, vi-
sando uma boa adequação das interfaces a fim de propor-
cionar uma experiência de usabilidade satisfatória. Tais 
decisões serão validadas posteriormente no tópico 3.4 
deste capítulo, referente aos testes com usuários.

Uma vez que ambas as interfaces foram embasa-
das nas Heurísticas de Nielsen, torna-se proveitoso uma 
apresentação prévia deste conjunto de diretrizes, antes de 
entrarmos de forma mais específica em cada protótipo. 
Ao todo existem 10 heurísticas, e suas compreensões 
podem ser observadas a seguir:

 Visibilidade do status do sistema: refere-se a necessi-
dade das interfaces informarem ao usuário, de forma clara, 
sobre o seu estado atual, através de feedbacks apropria-
dos. Isto significa sempre informá-lo, visualmente, onde 
o mesmo se encontra dentro das ramificações (leia-se: 
páginas) e de possíveis tarefas da interface.

Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: as 
interfaces criadas devem dispor de linguagem familiar  
para o usuários (utilizadas no cotidiano), de forma que a 

informação seja recebida de maneira clara, natural e lógica.

Controle e liberdade do usuário: o sistema deve ofe-
recer saídas de emergência para os usuários, como a 
possibilidade de consertar ou refazer ações que já tenham 
sido realizadas.

Consistência e padronização: remete a criação de 
uma interface em que seus componentes sejam coesos, 
de forma que o usuário sinta-se dentro de um sistema 
único e não seja forçado a compreender diferentes layouts 
cada vez que mudar de tela.

Prevenção de erro: a interface deve ser projetada 
para evitar que o usuário cometa ações involuntárias que 
possam prejudicá-lo futuramente.

Reconhecimento em vez de memorização: os elemen-
tos da interface devem ser claros na comunicação com 
os usuários, ou seja, deve ser possível reconhecê-los e 
compreendê-los de maneira eficiente, sem que os usuários 
sejam obrigados a apelar para a memorização de regras.

 Flexibilidade e eficiência de uso: a interface deve 
atender as necessidades de usuários com experiências 
de uso distintas. Isto significa ser autoexplicativa para 
aqueles com menos experiência, ao mesmo tempo em que 
se mostra eficiente (ou permite adequações de eficiência) 
para aqueles com maior experiência poderem realizar as 

tarefas de modo mais rápido, utilizando, por exemplo, 
comandos de atalho.

Estética e design minimalista: trata-se de organizar 
as informações de modo que não exista competição entre 
aquilo que é mais relevante (informações principais) e 
aquilo que não é (informações secundárias).

Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem 
e recuperarem-se de erros: eventuais erros cometidos 
pelos usuários devem ser diagnosticados com a indi-
cação da solução; ainda que o essencial seja prevenir a 
possibilidade de suas ocorrências.

Ajuda e documentação: a interface deve disponibili-
zar modos de fácil acesso a informações que tenham o 
objetivo de sanar possíveis dúvidas do usuário.

Todavia, é importante ressaltar que nem todas as 
heurísticas fazem sentido para um sistema, uma vez que 
cada um possui as suas peculiaridades. Neste sentido, as 
explicações a seguir apresentam apenas aquelas que se 
relacionaram com a proposta do site e do aplicativo Guia 
do Amigo Imaginário. 

Visando uma apresentação clara e lógica das prototi-
pações, primeiro optou-se por explicar as decisões toma-
das em função das heurísticas apresentadas, utilizando 

25.  Observa-se que, para não interromper o fluxo de leitura, as demais telas serão disponibilizadas no apêndice deste trabalho.

de imagens de exemplificação quando oportuno, para 
somente depois expor os principais layouts dos protóti-
pos25. Desta maneira, o leitor pode enxergar o design visual 
final já com a compreensão dos pormenores advindos do 
momento de idealização. 

3.2. Prototipação do Site Institucional

A decisão de prototipar o site partiu da necessidade 
de validação da compreensão dos responsáveis quanto 
ao tema letramento, aos objetivos do Guia do Amigo Ima-
ginário, assim como a diferenciação entre suas versões, 
ou seja, livro físico, aplicativo móvel e pdf para impressão. 
Além disso, a sua prototipação torna possível averiguar 
também o interesse apresentado mediante a proposta. 

3.2.1.Adequação às Heurísticas de Nielsen

3.2.1.1.Visibilidade de status do sistema

Para manter o usuário sempre informado da sua lo-
calização no sistema, utilizou-se do realce das opções do 
menu superior por meio do sublinhar somado a utilização 
da cor rosa da paleta construída, buscando alto contraste 
com as demais opções. Ainda, buscando uma estética 
agradável e fortalecendo a informação ao usuário, optou-se 
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pela criação de um cabeçalho, que traz o nome de cada 
sessão e uma imagem que referencia o conteúdo dispo-
nível na mesma. Estas escolhas podem ser observadas 
a seguir, na figura 61.

Figura 61 - Exemplo de visibilidade de status 
do site na página “Comunidade”

Autor: Produção própria.

3.2.1.2.Compatibilidade entre o sistema e o 
mundo real

Tendo em vista os objetivos da prototipação do site, 
esta heurística apresentou-se como crucial. Neste sentido, 
os textos apresentados no protótipo foram cuidadosamen-
te escritos, procurando passar as informações do Guia 
do Amigo Imaginário de forma clara, simples e enxuta, a 
fim de que seja compreensível para o maior número de 
pessoas. Além disso, procurando reforçar a mensagem 
de como o guia deve ser abordado, optou-se pela criação 
de vídeo explicativo, de modo a oferecer uma linguagem 

complementar. Exemplos dessas linguagens podem ser 
conferidos a seguir:

Figura 62 - Adequação das linguagem do sistema

Autor: Produção própria.

3.2.1.3.Controle e liberdade do usuário 

No caso do site institucional do Guia do Amigo Ima-
ginário, considera-se que as únicas ações que poderiam 
necessitar de uma saída de emergência são as compras 
das versões do guia. O site foi prototipado para apenas 
encaminhar o usuário ao ato da compra; as aquisições, por 
sua vez, são realizadas através de serviços de distribuição 
já consolidados  — Google Play e App Store, para a versão 
digital, e plataforma de pagamentos terceirizados (como, 
por exemplo, PagSeguro), para a versão física. Sendo 
assim, o controle e liberdade do usuário ficam garantidos 
por tais meios.

3.2.1.4.Consistência e padronização

Todo o site do projeto foi prototipado pensando na 
identidade da marca criada. Neste sentido, foi criado um 
ambiente colorido, com formas arredondadas, que remete 
a personagem Imi (através das cores e das manchas) e 
procura ser lúdico e convidativo, como se pode observar 
na figura exemplo a seguir:

Figura 63 - Padronização da estética do site

Autor: Produção própria.

3.2.1.5.Reconhecimento em vez de memorização 

O protótipo foi concebido com o intuito de não exigir 
nenhuma memorização por parte do usuário. Sendo assim, 
todas as opções de ações que podem ser realizadas (como, 
por exemplo, cliques em botões) são acompanhadas de 
textos claros e objetivos.

3.2.1.6.Flexibilidade e eficiência de uso

O protótipo foi construído tendo em mente o vasto 
nível de experiência das personas para com os sites. Por-
tanto, e novamente, todas as suas funcionalidades foram 
pensadas para serem autoexplicativas. 

Além disso, buscou-se pelos contrastes de cores 
tidos como ideais, conforme as diretrizes da WCAG, pela 
adequação dos tamanhos tipográficos, visando boa le-
gibilidade, e pela simplicidade organizacional através de 
um grid de 12  colunas, como indicado na figura a seguir:

Figura 64 - Organização estrutural do site

Autor: Produção própria.
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3.2.1.7.Estética e design minimalista 

O protótipo foi construído em cima de um grid que 
separa claramente as porções destinadas para informa-
ções principais, situadas no centro do layout, e as porções 
de informações secundárias, como menus, cabeçalhos e 
rodapé, situados nas extremidades da interface.

Na porção principal, prezou-se pela simplicidade visu-
al, através da utilização de poucos elementos de adorno, 
de textos enxutos, com pouca diferenciação tipográfica 
(apenas quando necessário), e de respiros (espaços sem 
informações) que tornam clara a separação entre os dis-
tintos blocos de informação, como indica a imagem:

Figura 65 -  Blocos de informação “Comunidade”

Autor: Produção própria.

3.2.1.8.Ajuda e documentação

Para adequar o protótipo a esta heurística, foi criada 
a página contato que oferece diversas formas para que 
os usuários possam sanar suas dúvidas, como se pode 
ver na imagem a seguir:

Figura 66 - Modos de contatar a equipe do Guia

Autor: Produção própria.

A presença do FAQ refere-se a documentação de res-
postas dadas para perguntas frequentemente realizadas 
por usuários. A decisão da sua criação foi feita no intuito de 
agilizar o processo, uma vez que o usuário pode realizá-lo 
sozinho e não precisa aguardar pelo tempo de respostas 
da equipe do Guia. Observa-se que, para incentivar o seu 
uso, visando desburocratizar o processo para ambos os 
lados, o FAQ foi colocado em primeiro lugar no que diz 
respeito à hierarquia da página, sendo então a primeira 
opção vista pelo usuário dentro da área de informações 
principais, comentada anteriormente.

As demais opções de contato foram criadas para 
cobrir as vastas possibilidades de contato existentes, 
oferecendo assim disponibilidade para que os usuá-
rios possam escolher a que for mais conveniente para 
o momento. Portanto, o site também oferece caixa de 
mensagem direta (intitulada “Fale conosco”), telefone, 
e-mail, chats da redes sociais (Facebook e Instagram) e 
a possibilidade de contato por Whatsapp.

3.2.2.Mostra do protótipo pré-testes do site

Tendo sido esclarecido as influências das heurísticas 
de Nielsen durante o processo de prototipação do site, 
cabe agora apresentar o resultado obtido. A imagem ex-
posta nas páginas seguintes mostra todas as telas finais 
do site institucional do Guia do Amigo Imaginário, a fim 

de documentar toda a construção realizada e possibilitar 
que o leitor tenha uma visão completa do site. Alerta-se, 
porém, que ao final deste capítulo será disponibilizado um 
link contendo o protótipo na versão pós-testes, para que 
o leitor possa efetivamente testar os produtos gerados 
com uma visualização ideal.
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Figura 67 - Protótipo do site institucional Guia do Amigo Imaginário (anterior aos testes)

Figura 67 - Protótipo do site institucional Guia do Amigo Imaginário (anterior aos testes)
Autoria: Produção própria
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As tarefas, por sua vez, apresentam indicação visual 
da etapa em que o usuário se encontra e o quanto falta 
para a sua conclusão. Este tipo de feedback foi adaptado 
mediante o teor da mensagem proposta. O cadastro, por 
exemplo, mais burocrático, apresentou o  padrão fracio-
nário; já as recomendações propõem um carrossel, pois 
o objetivo é que o usuário sinta-se incentivado a avançar 
e retomar as telas para assimilar as mensagens. Tais 
exemplos podem ser observados na figura a seguir, aten-
tando-se para as marcações vermelhas:

Figura 69 - Visibilidade de status em tarefas

Autor: Produção própria.

Já no que diz respeito às ações do sistema, como, por 
exemplo, a seleção de ferramentas no Canvas voltados 
para as atividades das crianças, houve a prototipação do 
escalonar dos elementos gráficos quando selecionados, 
procurando dar destaque e oferecer o feedback de que 
aquela ferramenta está ativada, como se pode ver na 
imagem a seguir:

Figura 70 - Feedback da seleção  
das ferramentas no canvas de atividades

Autor: Produção própria.

Mediante a necessidade, outras formas de feedbacks 
do sistema foram criadas, como a indicação do nível do 
volume, na qual o ícone muda para indicar que a alteração 
foi concluída, como indicado na figura 71:

3.3. Prototipação do Aplicativo Mobile

 Por sua vez, a decisão de prototipar o aplicativo 
do Guia do Amigo Imaginário em detrimento da versão 
física do Guia partiu do caráter digital da graduação e da 
existência de um tempo limite para a produção do TCC 
(que impossibilita a prototipação das duas propostas). 
Todavia, o fato de ambas as versões compartilharem o 
mesmo conteúdo, torna possível dizer que o resultado dos 
testes com os usuários também possui a capacidade de 
fornecer segurança para o desenvolvimento final do livro.

3.3.1. Informações iniciais

a. Ficou estabelecido que todos os textos do apli-
cativo devem respeitar a norma padrão da escrita 
portuguesa. Isto não é uma forma de negar os novos 
tratamentos de gênero, mas sim de seguir com o 
padrão que ainda é vigente e, desta forma, aproximar 
a criança daquilo que ainda é vigente;
b. O protótipo apresenta diversas vezes o termo “crian-
ça” em meio aos textos, porém, a ideia é que o pro-
duto final construa uma comunicação mais intimista 
com os usuários e, portanto, o termo será substituído 
pelo primeiro nome da criança, fornecido através do 
formulário de cadastro.

3.3.2.Adequação às Heurísticas de Nielsen

3.3.2.1.Visibilidade de status do sistema

No que diz respeito a navegação dentro do sistema, 
para manter o usuário informado da sua localização, uti-
lizou-se do preenchimento dos ícones no menu inferior, 
utilizando a cor rosa da paleta para obtenção de maior 
contraste. Além disso, as sessões do aplicativo constam 
com título autoexplicativo, indicando o conteúdo existente 
em cada uma delas, como se pode observar na imagem:

Figura 68 - Adequação a visibilidade de status

Autor: Produção própria.
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O primeiro enunciado é voltado para os responsáveis, 
e ele carrega a explicação da atividade, a sua importância 
para o desenvolvimento da criança e as informações de 
como os mesmos devem se portar durante a realização 
do exercício, a fim de incentivar a criança, visando obter 
mais ganhos para o desenvolvimento do letramento. 

Já o segundo enunciado é apresentado pela perso-
nagem Imi, através de animações e com uma linguagem 
lúdica, incentivadora e simples, sem, contudo subestimar 
a capacidade das crianças. É importante apontar que 
mesmo com a locução do enunciado pela personagem, 
optou-se também pela presença de balões de fala com 
a transcrição; isto porque, ainda que as crianças não se 
encontrem em idade de alfabetização, o momento torna-se 
oportuno para acompanhar áudio e escrita, e assim, incen-
tivar a associação entre sons, letras, sílabas e palavras.

Os enunciados estão na mesma ordem proposta no 
aplicativo, primeiro o dos responsáveis, seguido pelo das 
crianças. Essa decisão foi tomada para proporcionar a exe-
cução da atividade de maneira fluída para a criança. Sendo 
assim, os responsáveis podem assimilar as informações 
do enunciado e se prepararem para a atividade antes que 
a comunicação com a criança tenha, de fato, seu início.

Além disso, o guia traz uma seção de recomendações 
gerais aos responsáveis, que são um conjunto de infor-

mações auxiliares que devem ser utilizadas como base 
durante todo o processo. Um exemplo destas recomen-
dações pode ser observado na figura a seguir:

Figura 73 - Recomendações gerais  
para os responsáveis

Autor: Produção própria.

3.3.2.3.Controle e liberdade do usuário

O aplicativo foi pensado para que seus usuários te-
nham total controle e liberdade para alterar quaisquer 
informações inseridas.

Figura 71 - Feedback de alteração de volume

Autor: Produção própria.

3.3.2.2.Compatibilidade entre o sistema e o 
mundo real

Adequar a linguagem do aplicativo foi de extrema 
importância, uma vez que o funcionamento do projeto de-
manda um entendimento claro dos usuários. Por tal motivo, 
foi dada uma atenção especial para este momento, que 
contou com a consultoria das pedagogas Carla Aparecida 
David Vadilho e Renata Vellone, para a formulação de textos 
simples no modo de escrever, mas com conteúdo claro e 
que favorecessem uma lógica de pensamentos, que tem 
o objetivo de de guiar tanto os responsáveis para auxiliar 
as crianças, assim como guiar as próprias crianças na 
compreensão das atividades.

As atividades foram divididas em dois blocos, como 
apontado anteriormente. O primeiro é constituído por aque-
las voltadas para a criação do amigo imaginário; enquanto 
que o segundo traz uma série de exercícios extras (atuali-
zados periódicamente), que utilizam o amigo imaginário 
criado para incentivar o processo do letramento. 

Para explicar as atividades aos usuários, optou-se pela 
construção de dois enunciados distintos, já que estamos 
conversando, no mesmo produto, com usuários de idade 
bastante distintas. Exemplos dos enunciados podem ser 
observados a seguir, na figura 72:

Figura 72 - Exemplo de enunciados 

Autor: Produção própria.



138 139

Capítulo III — Prototipação e Testes com Usuários Guia do Amigo Imaginário

Ir para sumário

Figura 76 - Ferramentas de edição  
no canvas das atividades do Guia

Autor: Produção própria.

3.3.2.4.Consistência e padronização

A construção visual do aplicativo Guia do Amigo 
Imaginário foi realizada com base em todo o desenvol-
vimento da identidade, apresentada no capítulo II deste 
TCC. Sendo assim, todos os layouts seguem o mesmo 
padrão estabelecido; fala-se então da utilização de for-
mas arredondadas, orgânicas e coloridas. Além disso, 
em todos os momentos fez-se um esforço para trazer 
as características da personagem Imi, de modo que os 
usuários sintam a presença constante da personagem 
guia. Exemplos da consistência podem ser observados 
na imagem apresentada a seguir:

Figura 77 - Exemplo de consistência entre telas

Autor: Produção própria.

Vale relembrar que existem dois padrões de ícones. 
Esta diferença de padrão serve para distinguir aquilo que 
é voltado para os responsáveis daquilo que deve ser utili-
zado pela criança, sem contudo quebrar o padrão visual.

3.3.2.5.Prevenção de erro

 No intuito de evitar um possível encerramento aci-
dental de uma jornada e, consequentemente, a necessidade 
de recarregamento das telas, foi atrelado um pedido de 
confirmação aos botões que pudessem representar tal 

As informações de cadastro podem ser configuradas 
na aba “Editar meu perfil”, como se pode ver na imagem 
apresentada abaixo:

Figura 74 - Tela de configuração 
“Editar meu perfil”

Autor: Produção própria.

Na área de “Galeria de experiências”, na qual os res-
ponsáveis podem compartilhar as experiências, apreciar 
os trabalhos de outras crianças e aprender com outros 
responsáveis, as postagens podem ser excluídas, assim 
como os próprios comentários, conforme indicado pelo 
círculo na figura 75:

Figura 75 - Tela de comentários de uma postagem 

Autor: Produção própria.

Já dentro do guia propriamente dito, os usuários pos-
suem total controle para editar as informações adicionadas 
no canvas, podendo apagar com a borracha ou excluir 
itens audiovisuais — ação representada pelo ícone da 
lixeira. Estas edições podem ser realizadas em qualquer 
momento desejado, uma vez que os usuários podem na-
vegar livremente pelas atividades já realizadas. As formas 
de edições são as mesmas ofertadas durante a realização 
da atividade, conferindo controle total ao usuário, e podem 
ser observadas na figura seguinte:
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Figura 80 - Tela de Configurações  
do Guia com etiquetas autoexplicativas

Autor: Produção própria.

Sendo assim, procurou-se dar suporte para que o 
usuário consiga realizar as jornadas que desejar apenas 
através do reconhecimento.

3.3.2.7.Flexibilidade e eficiência de uso

O protótipo foi construído tendo em mente o vasto 
nível de experiência das personas para com os aplicati-
vos. Portanto, prezou-se pela criação de funcionalidades 
e layouts autoexplicativos, como botões com descrição 

da ação ou sinalização através de saturação, como se 
observa na imagem a seguir:

Figura 81 - Tela Inicial do Guia 
para seleção de atividade

Autor: Produção própria.

Além disso, buscou-se pela simplicidade organiza-
cional através de um grid de quatro colunas (figura 82, 
apresentada na sequência), pela utilização das cores que 
quando apresentadas em conjunto oferecem contraste 
ideal, conforme as diretrizes da WCAG , e pela adequação 
dos tamanhos tipográficos, visando boa legibilidade.

problema, como indicado pela imagem 78:

Figura 78 - Mensagem de prevenção de 
erro ao sair do canvas da atividade

Autor: Produção própria.

A mesma lógica de evitar o carregamento desneces-
sário de telas (podendo representar a quebra do fluxo ou 
grande requerimento de tempo para correção da ação) foi 
utilizada para iniciar as atividades do guia. Neste senti-
do, o sistema desenvolvido exige que o usuário primeiro 
selecione a atividade que deseja realizar e em seguida 
clique no botão “Iniciar a atividade”, como demonstra a 
imagem abaixo. Embora isto represente a adição de uma 
etapa a mais a ser percorrida pelo usuário para dar início 
a realização dos exercícios, considera-se a imposição da 
“dificuldade” de grande valia uma vez que as atividades 
são compostas por muitas imagens, exigindo bastante 

carregamento dos aparelhos. O processo de seleção da 
atividade pode ser observado na imagem 79:

Figura 79 - Seleção da atividade

Autor: Produção própria.

3.3.2.6.Reconhecimento em vez de memorização 

A fim de adequar a esta heurística, o  protótipo de-
senvolvido procura não exigir esforço de memória por 
parte dos usuários. Por isso, todas as opções clicáveis 
são acompanhadas de textos ou elementos gráficos au-
toexplicativos, como aponta a figura a seguir:
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mas opções de acesso às documentações —  FAQ, e-mail, 
mensagem direta (intitulada “Fale Conosco”), redes sociais 
(chat via Facebook ou Instagram), telefone e Whatsapp — , 
porém com o layout adaptado para os dispositivos móveis, 
como se pode ver na figura 84:

Figura 84 - Exemplo de ajuda  
ao usuário no aplicativo

Autor: Produção própria.

Além disso, o aplicativo possui uma página de docu-
mentação com informações legais sobre os termos de 
uso da aplicação, como indica a próxima figura:
26.  As imagens finais também serão disponibilizadas no apêndice.

Figura 85 - Documentação do aplicativo

Autor: Produção própria.

3.3.3.Mostra do protótipo pré-testes do aplicativo:

A imagem a seguir mostra uma seleção de telas do 
aplicativo, a fim de documentar todo o desenvolvimento 
e proporcionar uma visualização completa. Ressalta-se, 
porém, que ao final deste capítulo, após a discussão sobre 
os testes e adequações, é disponibilizado um link através 
do qual o leitor pode visualizar todos os exercícios, bem 
como testar o protótipo pós-adequações26.

Figura 82 - Estrutural, grid de 4  
colunas do aplicativo

Autor: Produção própria.

Por fim, vale destacar que também houve a preocupa-
ção em trazer eficiência de uso ao colocar sempre as ações 
principais de cada tela dentro das áreas do polegar. Tais 
regiões dizem respeito aos locais nos quais os usuários 
possuem maior facilidade de alcançar e, consequentemen-
te, de clicar na tela quando os devices se encontram na 
posição vertical (especialmente se estiverem manuseando 
o aparelho com uma única mão). Estas áreas são repre-
sentadas pela cor verde na figura 83, apresentada a seguir:

Figura 83 - Representação das áreas  
do polegar em dispositivos móveis

Autor: Produção própria.

3.3.2.8.Estética e design minimalista

Como já indicado, o design do protótipo do aplica-
tivo teve a preocupação em separar aquilo que é de uso 
constante, daquilo que não é, através do conceito da área 
do polegar. Além disso, tomou-se cuidado para dispor os 
elementos hierarquicamente na ordem de leitura natural 
do ocidente, ou seja, da esquerda para direita.

3.3.2.9.Ajuda e documentação

O protótipo do aplicativo procurou adequar a esta 
heurística da mesma maneira que o site institucional, 
apresentado anteriormente. Ou seja, fornecendo as mes-
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Figura 86 - Protótipo do aplicativo Guia do Amigo Imaginário (anterior aos testes)

Figura 86 - Protótipo do aplicativo Guia do Amigo Imaginário (anterior aos testes)
Autoria: Produção própria
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e objetivos de Validação, uma vez que, no contexto das 
exigências do TCC, os protótipos do site e do aplicativo 
encontram-se em um nível de média fidelidade. Sendo 
assim, suas aplicações foram feitas no intuito de avaliar 
o comportamento dos usuários perante as telas criadas, 
validar se a usabilidade proposta é condizente com os 
padrões do mercado e, além disso, avaliar questões sub-
jetivas, como engajamento, percepção e satisfação dos 
usuários, a fim de verificar indícios de que as interferências 
propostas colaboram com processo do letramento.

3.4.1. Protocolo de testes

Para a realização dos testes de usabilidade, como 
proposto por Ferreira (2002), fez-se necessário o desen-
volvimento de dois protocolos distintos, um para cada 
protótipo, de modo a guiar os aplicadores e a documentar 
a etapa. Visando não interromper o fluxo de leitura, tais 
protocolos encontram-se disponíveis no Apêndice B e C 
deste trabalho, e compreendem os seguintes tópicos:

a. Propósito geral do teste;
b. Objetivos específicos a serem alcançados;
c. Perfil dos usuários a serem recrutados;
d. Descrição de como será realizado o teste;
e. Ambiente de aplicação e equipamentos a serem 

27.  Tal tópico provém da orientação Prof. Dr. Victor Kraide Corte Real visando a transparência na documentação dos testes, e 
portanto não aparece como especificação do autor referência desta etapa.

utilizados nos testes;
f. Descrição do papel dos avaliadores, assim como 
os dados que deverão coletar;
g. Lista de tarefas a serem realizadas pelos usuários 
representantes das personas;
h. Descrição de como serão analisados e tratados 
os dados obtidos;
i. Descrição de contato e modo de recrutamento dos 
usuários27.

A rodada de testes foi realizada entre os dias 24 e 29 
de Setembro de 2021, com 8 integrantes no total, sendo 
4 duplas compostas por uma criança e um responsável, 
já que, de acordo com Ferreira (2002), basta 4 à 5 partici-
pantes para expor 80% das falhas de usabilidade de um 
produto. Todos os testes citados foram gravados através 
da plataforma Teams, no intuito de serem analisados em 
um segundo momento, como se explica no tópico a seguir.

3.4.2. Análise e relatório dos testes

A análise aqui presente é decorrência das anotações 
realizadas durante o teste, da decupagem das gravações 
e das discussões realizadas pela equipe desenvolvedora 
em conjunto com o professor orientador do projeto.

Após a conclusão dos testes, todas as gravações 

3.4. Testes com Usuários

Testes de usabilidade são processos nos quais parti-
cipantes representativos das personas do projeto avaliam 
critérios específicos de usabilidade (RUBIN, 1994 apud 
FERREIRA, 2002, p.11), os quais são estipulados pelos 
desenvolvedores do protótipo a fim de analisar a compre-
ensão dos usuários perante as soluções propostas e obter 
feedbacks provindos de suas interpretações. Para isso, os 
testes podem envolver a realização de tarefas, de entrevis-
tas e, também, constar com a medição de performance.

Conforme aponta Ferreira (2002), existem quatro 
modelos distintos de testes, o de Exploração, de Avalia-
ção, de Validação, e o de Comparação, que são utilizados 
mediante as necessidades apresentadas pelo momento 
em que o desenvolvimento se encontra.

O Teste de Exploração é realizado nas etapas preli-
minares de desenvolvimento, no momento em que ainda 
se está definindo o escopo e os primeiros desenhos do 
produto, e tem por objetivos principais a análise da efeti-
vidade do desenho preliminar, a busca pelo conhecimento 
da concepção inicial do usuário e compreensão do modelo 
mental do produto.

Já o Teste de Avaliação é geralmente aplicado de-
pois do estabelecimento das ideias centrais do produto 

e da criação das telas. Seu objetivo é analisar, de forma 
quantitativa, o comportamento dos usuários perante as 
telas apresentadas, a fim de encontrar as deficiências 
específicas de usabilidade.

O Teste de Validação, por sua vez, certifica a usa-
bilidade do protótipo já mais próximo da construção e 
liberação efetiva do produto. Seu objetivo é verificar se a 
usabilidade proposta é condizente com os padrões de uso, 
performance e históricos proporcionados pelo mercado; 
neste sentido, valida-se se os usuários conseguem utili-
zar os produtos mediante o conhecimento que possuem 
e os costumes que adquiriram a partir de experiências 
passadas, bem como, por exemplo, questões técnicas de 
integração entre o software e hardware.

Por fim, o Teste de Comparação, como o próprio 
nome sugere, refere-se a análise em paralelo entre aquilo 
que já foi documentado e desenvolvido, e aquilo que a 
equipe está elaborando. Esta tipologia de testes não é 
associada a um momento específico da produção, visto 
que a comparação mostra-se efetiva para adequação do 
protótipo em qualquer fase de criação.

Para o momento de desenvolvimento do Guia do Ami-
go Imaginário, os testes aplicados, apresentados a seguir, 
foram do tipo Avaliação. Porém, torna-se importante dizer 
que os mesmos apresentam elementos característicos 
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3.4.2.1. Resultados dos testes - site

Gráfico 1 - Classificação das tarefas do site

Autoria: Produção própria.

Do gráfico 1 percebe-se que o resultado geral foi sa-
tisfatório, apenas duas tarefas perderam pontos, sendo 
então necessário a reavaliação das mesmas.

A tarefa Entender mais sobre o projeto perdeu 1 ponto 
(ruído) pois um usuário clicou primeiro na opção “Saiba 
mais”, que leva a explicação da diferença entre as versões 
do Guia e, somente depois, acessou a página esperada, “O 
projeto”. Da revisão do teste, acredita-se que a confusão 
tenha ocorrido por conta do momento, já que o usuário 
se encontrava na parte inferior do site, onde existem os 
botões “Saiba mais”, no exato instante em que o aplicador 
propôs a tarefa. Por este motivo, e pela não reincidência 
do problema nos demais testes, considerou-se dispensável 
a necessidade de qualquer mudança nesta tarefa.

Já a tarefa Compreender a diferença entre os forma-
tos do guia perdeu 3 pontos (um ruído e um equívoco). O 
ruído não se mostrou tão pertinente, já que foi decorrente 
de hesitação perante o touchpad do aparelho; todavia, o 
equívoco se mostrou oportuno ao indicar a existência de 
duplicação de frase no texto do Guia Físico, que resultava 
em dificuldade para o completo entendimento do conteúdo, 
e, portanto, necessita de correção.

Em suma, o teste do site apontou poucos problemas, 
dos quais nenhum se mostrou crítico. Das conversas 
abertas constatou-se que os usuários entenderam as expli-
cações do projeto e classificaram a navegabilidade como 
intuitiva, além disso, elogiaram a proposta e o visual das 
páginas. Portanto, torna-se possível validar a efetividade 
e adequação do site perante os objetivos estipulados.

foram revisitadas a fim de se gerar uma tabela referen-
te a cada protótipo, seguindo a estrutura tarefa x dupla 
participante, na qual as lacunas foram preenchidas com 
informações pertinentes percebidas pelos avaliadores, 
assim como pelos comentários dos responsáveis — feitos 
tanto durante a explanação das suas linhas de raciocínio, 
conforme requisitado pelo protocolo, quanto durante os 
momentos de diálogo aberto com o aplicador. 

Posteriormente, para obtenção dos objetivos estabe-
lecidos pelos protocolos, fez-se necessária a criação de 
um indicador de desempenho28, a fim de que, a partir das 
informações obtidas e percebidas, fosse possível atribuir 
notas às tarefas; criando assim um sistema matemático 
de avaliação das tarefas que evidenciou os pontos críticos 
a serem corrigidos nos sistemas. O indicador de desem-
penho foi desenvolvido através de um sistema de quatro 
classificações, seguindo a lógica:

a. Sem problemas: navegação natural, resultando em 
menos 0 pontos;
b. Ruído: hesitação/confusão que se resolveu sozinha, 
resultando em menos 1 ponto;
c. Equívoco: requisito de interferência do aplicado, 
resultando em menos 2 pontos;

28.  Um indicador de desempenho é, primordialmente, uma ferramenta de mensuração utilizada para levantar aspectos quantitativos 
e ou qualitativos de um evento, com a finalidade de verificar se objetivos estão sendo alcançados, possíveis mudanças e auxiliar 
na tomada de decisão (ROZADOS, 2005, p.3).

d. Impedimento: não foi possível concluir a tarefa, 
resultando em menos 3 pontos.

O resultado de cada teste poderia então contribuir 
com até 3 pontos negativos para uma tarefa, o que signi-
fica que, mediante a participação de quatro duplas, cada 
tarefa poderia perder até no máximo 12 pontos.

A fim de tornar a compreensão mais intuitiva, cada 
tarefa recebeu a nota 12 de início, dos quais foram descon-
tados os valores conforme o sistema de classificações. 
Portanto, quanto mais próximo de 12 positivo, menos 
problemas foram enfrentados pelos usuários, ao passo 
que, quanto mais próximo de 0 for a nota da tarefa, mais 
problemas foram enfrentados pelos usuários e, por con-
sequência, mais crítica seria a necessidade por correções.

Tendo sido explicada a metodologia desenvolvida 
para análise dos testes, cabe agora apresentar de fato os 
resultados obtidos, disponíveis nos gráficos apresentados 
a seguir, seguidos pelas suas respectivas interpretações. 
Porém, antes de dar início, ressalta-se que as correções 
sugeridas aos problemas interpretados como pertinentes 
serão apresentadas posteriormente, na etapa 3.5 deste 
capítulo (Propostas de Adequações).
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Já no gráfico 2, foi possível identificar uma gama 
maior de problemas, sendo um deles inclusive crítico.

Na tarefa Iniciar o guia nenhum usuário selecionou o 
exercício antes de iniciar a atividade, resultando na perda 
de 4 pontos da tarefa, todos referentes ao ruído. De fato, 
mesmo que o problema não tenha impossibilitado o iní-
cio da atividade, a não seleção do exercício aponta para 
uma falha na comunicação que estava sendo proposta, 
visto que, como comentado no tópico 3.3.2.5, desejava-se 
aumentar o caminho a ser percorrido a fim de se prevenir 
um possível erro do usuário que resultaria na necessida-
de do carregamento de muitas imagens. Nesta lógica, o 
problema encontrado mostra-se pertinente para correção.

A tarefa seguinte, Atividade de personalidade (ler, 
explicar e fazer), expôs o problema mais crítico a ser 
solucionado ao perder 12 pontos em decorrência da im-
possibilidade de sua realização (Impedimento). Isto porque 
todos os participantes sentiram dificuldade em compre-
ender a proposição do exercício e iniciaram a atividade 
instigando a criança a pensar em questões estéticas ou 
mesmo no nome. Da análise, entendeu-se que o termo 
“personalidade” é de difícil compreensão, assim como o 
desenvolvimento de um personagem é diferente do qual 

30. Houve a necessidade de interferência em um dos testes em decorrência de limitações impostas pelo protótipo, já que o modo 
como um usuário saiu do canvas foi realizado pela opção “Finalizar”. Neste sentido, é discutível a determinação de um ruído ou 
de um equívoco, porém, compreende-se que independentemente da redução de 5 ou 4 pontos existe um problema a ser resolvido.

os designers aplicam; isso porque o designer estuda para 
gerar o visual em função da conceituação, enquanto que 
o público geral tende a retirar a conceituação do visual. 

Pela tarefa Rever o enunciado esperava-se que os 
usuários clicassem no ícone com o rosto da personagem 
Imi, disponível no canvas das atividades  (figura 87); to-
davia, os usuários optaram por sair do exercício e come-
ça-lo novamente, resultando na perda de 5 pontos para 
a atividade (3 ruídos e 1 equívoco30). Embora tenha sido 
possível a revisitação ao enunciado, o caminho tomado foi 
mais longo e considerado indesejado, o que mostra que a 
linguagem utilizada não foi efetiva e precisa de atualização.

Figura 87 - Ícone da personagem no canvas 

Autoria: Produção própria.

3.4.2.2. Resultados dos testes - aplicativo

Gráfico 2 - Classificação das tarefas do aplicativo29

29.  No Apêndice D deste trabalho são disponibilizadas imagens dos trabalhos das crianças
Autoria: Produção própria.
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Já no que diz respeito às questões subjetivas, o en-
gajamento das crianças se mostrou positivo, foi possível 
presenciar o interesse pelas animações dos enunciados 
a ansiedade dos participantes em iniciar as atividades, e 
uma delas chegou inclusive a pedir para fazer mais exer-
cícios além dos propostos pelo teste.

A partir da discussão aberta e da observação vali-
dou-se a necessidade de diferentes versões do guia, uma 
vez que algumas crianças se mostraram mais atentas ao 
lado proporcionado pela tecnologia (queriam utilizar as 
ferramentas do canvas digital), enquanto outras parecem 
mais adeptas a utilizar as ferramentas físicas. Além disso, 
metade dos responsáveis disse que optaria pelo digital, 
enquanto que a outra optaria pelo físico.

Em relação a percepção da personagem Imi, todos 
os olhares foram positivos. As crianças usaram adjeti-
vos como “fofa”, “bonito”, “amigona”, “gordinho”, e até 
“diferente”. O que mostra que os conceitos que norteiam 
a personagem, conforme discutido no capítulo 2, tópico 
2.5.4, foram devidamente transmitidos, não só pelos sig-
nificados dos adjetivos utilizados e pela atenção voltada 
a personagem, mas também pela não presença de um 
gênero único para descrição. 

Para encerrar, é importante dizer que todos os res-
ponsáveis ficaram satisfeitos e interessados pelo produto 

apresentado, acharam o fluxo simples e intuitivo; elogiaram 
os aspectos visuais como as cores e as animações, e tam-
bém aspectos técnicos, como a proposta de interferência 
na problemática e a presença dos enunciados voltados 
para guiar também os responsáveis.

3.5. Propostas de Adequações

A partir dos feedbacks dos usuários, e das análises 
dos testes realizados na etapa anterior, foi constatado, 
como já apontado, a necessidade de alterações no site 
institucional e no aplicativo, as quais serão apresentadas 
a seguir. Porém, é importante destacar, de antemão, que 
as restrições relativas ao tempo de produção do TCC 
impedem a realização de outras rodadas de testes para 
validação das adequações aqui sugerida; portanto, todas as 
modificações apresentadas na sequência são, na realidade, 
propostas consideradas como promissoras, provindas de 
discussões realizadas entre a equipe de desenvolvedores, 
bem como do auxílio do professor orientador do projeto.

3.5.1. Adequações do site institucional

Mediante a análise apresentada anteriormente, para 
a adequação do site do Guia do Amigo Imaginário apenas 
fez-se necessária a correção no texto da sessão “Adquirir 
o guia”, especificamente, o texto sobre o Guia na versão 

A tarefa Acessar a galeria de experiência perdeu 2 
pontos em decorrência de um equívoco. Um dos usuários 
necessitou de ajuda do aplicador pois não associou o botão 
“Comunidade” (figura 88) a ideia de galeria de experiência. 
Neste caso, o problema pode ser interpretado como uma 
falha em decorrência do enunciado da tarefa, ou como 
uma falha de prototipação, porém, independente da clas-
sificação, compreende-se a questão como oportuna para 
mudanças, uma vez que no contexto do aplicativo o termo 
comunidade não faz juz ao que é proposto pela página.

Figura 88 - Acesso à Comunidade

Autoria: Produção própria.

Por fim, na tarefa Fazer uma postagem, um participan-
te demonstrou dificuldade em encontrar o botão relativo 
à ação (figura 89), chegando inclusive a clicar em outras 
opções para procurar o caminho. Ao final, foi necessária 
a interferência do aplicador, retirando 2 pontos da tarefa 
(equívoco). Da discussão aberta foi possível compreender 
que tal usuário estava esperando por algum tipo de cha-
mada, como “Vamos postar o que você criou?”. Embora 
o problema tenha sido apresentado apenas uma vez, con-
sidera-se pertinente o desenvolvimento de uma solução.

Figura 89 - Botão para realizar uma publicação

Autoria: Produção própria.
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Figura 91 - Adequação realizada na  
diagramação das recomendações gerais

Autoria: Produção própria.

A segunda alteração sugerida foi na tela de início das 
atividades do Guia, na qual os usuários selecionam o exer-
cício desejado. Para impossibilitar que o usuário entrasse 
diretamente na atividade, sem percorrer o passo a mais, 
criado para evitar um possível erro, fez-se necessária a 
mudança do fluxo. Agora, propõe-se que o botão “Iniciar a 
atividade” somente apareça após a seleção do exercício, 
desta forma julga-se que a comunicação proporcionada 
se mostra mais clara e efetiva perante o que se busca.

Figura 92 - Adequação realizada na  
jornada de seleção das atividades do Guia

Autoria: Produção própria.

Ainda relacionado às atividades iniciais do Guia, a 
terceira adequação do protótipo ocorreu no sentido de 
contornar o problema crítico apresentado, referente à não 
execução esperada da tarefa Atividade de personalidade 
(ler, explicar e fazer). Como apontado anteriormente, 
percebeu-se que o termo “personalidade” não é de fácil 
compreensão, assim como, na perspectiva do público geral, 
a ordem de criação de algo tende a ser diferente daquilo 
proposto pelo design. Neste sentido, primeiramente optou-

física. Fala-se, portanto, da retirada do trecho repetido e 
da reestruturação do parágrafo para geração de sentido,  
que pode ser observada na imagem comparativa dispo-
nibilizada a seguir:

Figura 90 - Adequação realizada no texto  
do site institucional (Guia Físico)  

Autoria: Produção própria.

3.5.2. Adequações do aplicativo

Já no que diz respeito ao aplicativo prototipado, além 
dos problemas levantados pela análise, também foram 
sugeridas outras eventuais alterações resultantes da 
observação comportamental dos usuários; embora não 
sejam decorrentes do que se considera um problema de 
fato, julgou-se que essas últimas mudanças poderiam 
elevar o nível de legibilidade e usabilidade do produto e, 
por consequência, contribuir para a construção de um 
produto mais sólido. 

A primeira alteração realizada foi nos cards de “Reco-
mendações”. Embora não tenha sido um problema levan-
tado pelos usuários, foi possível observar que, durante a 
tarefa Ler as recomendações gerais do guia, dois usuários 
apresentaram um leve enrosco na leitura da terceira e da 
quarta recomendação. Tal enrosco pode ser atribuído 
a diversos fatores, como, por exemplo, a presença do 
aplicador do teste no local, a agitação das crianças em 
começar as atividades ou mesmo questões de diagra-
mação do texto; independentemente, mesmo que não 
tenhamos certeza do motivo, julgou-se que a reavaliação 
dos cards poderia trazer benefícios para gerar um fluxo 
de leitura mais consistente. Deste novo olhar, o texto da 
terceira recomendação foi separado em dois parágrafos e 
o trecho destacado na quarta recomendação foi alterado, 
como se observa um exemplo a seguir:
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responsáveis perante o enunciado, já que o negrito chama 
a atenção para os principais pontos do texto. Ressalta-se 
que todos os demais enunciados receberam o mesmo 
tratamento, como poderá ser observado no apêndice.

A próxima alteração refere-se ao problema indicado 
pela tarefa Rever o enunciado. Da reavaliação da ques-
tão, decidiu-se que a função do botão da Imi deveria ser 
alterada, visto que os usuários não o relacionaram com 
a ação inicialmente proposta; e também a alternativa de 
sair e entrar na atividade não se mostrava um caminho 
muito mais longo, resultando em um botão desnecessá-
rio. Agora, sugere-se que quando acionado, o botão traga 
uma ajuda extra, mostrando como estimular a criança na 
específica tarefa, conforme indicado pela figura:

Figura 95 - Adequação do ícone da Imi

Autoria: Produção própria.

A sexta adequação foi referente a mudança de no-
menclatura da antiga aba “Comunidade” para “Galeria 
de Experiências” (figura 96), em função da dificuldade 
indicada por um dos usuários para encontrar o caminho 
correto na tarefa Acessar a galeria de experiências. É 
importante destacar que acredita-se que a mudança, além 
de criar melhor associação entre o título e o conteúdo, se 
mostra mais convidativa para os responsáveis, uma vez 
que ocorre a desassociação com a ideia de comunidades 
proporcionadas pelas redes sociais.

Figura 96 - Adequação da nomenclatura do menu 

Autoria: Produção própria.

-se por inverter a ordem entre os exercícios de aparência 
e o de personalidade, propondo-se então uma nova lógica 
que tende a ser mais intuitiva para os usuários, estabele-
cendo a nova sequência: aparência, personalidade, nome 
e história31. Além disso, para aumentar a compreensão do 
termo, o texto do enunciado dos responsáveis foi modifi-
cado, trazendo palavras mais próximas do cotidiano para 
explicar o conceito de personalidade e o que se espera do 
exercício.Tais adequações podem ser observadas a seguir:

Figura 93 - Adequação na ordem das atividades

Autoria: Produção própria.

31.  Atenta-se para o fato de que as animações no protótipo não foram alteradas por virtude do tempo hábil para realização do projeto.

Figura 94 - Adequação de enunciado

Autoria: Produção própria.

Ainda, da comparação entre a tela antiga e a atuali-
zada, percebe-se que foi aplicada a mesma ideia presente 
nos cards das recomendações: o uso do negrito. Esta mo-
dificação veio no sentido de facilitar a compreensão dos 
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A sétima e última modificação ocorreu em função da 
tarefa Fazer uma postagem, na qual um dos participantes 
precisou de ajuda para encontrar o caminho. Da dificuldade 
apresentada, e da discussão aberta, propõe-se a criação de 
um card com a função de convidar os usuários a postarem; 
no novo esquema sugerido card traz o ícone de postagem 
ao lado da frase, a fim de criar a associação entre a ação 
e o elemento gráfico, e quando o usuário scrolla a tela, o 
ícone desloca-se para a barra superior do layout, permi-
tindo a postagem a partir de qualquer localização, como 
se pode observar nas imagens a seguir:

Figura 97 - Adequação na realização de postagens 

Autoria: Produção própria.

3.5.3. Mostra dos protótipos finais (pós-testes)

Concluídas as sugestões de adequação para o site e 
para o aplicativo, disponibiliza-se na próxima sequência 
de páginas a visualização geral dos protótipos finais, a 
fim de gerar a compreensão do resultado obtido. No caso 
específico do aplicativo, as demais telas se encontram 
disponíveis no Apêncide E deste trabalho.

Além disso, torna-se agora viável o compartilhamento 
dos links dos protótipos construídos na plataforma Figma. 
Ambos podem ser vizualizados e testados clicando nos 
seus respectivos links:

Site institucional Guia do Amigo Imaginário

Aplicativo Guia do Amigo Imaginário
(Visualização ideal nos dispositivos móveis. Clique na tela 

para passar as imagens com os balões de fala da Imi)

Aplicativo Guia do Amigo Imaginário
(Visualização adaptada para computador e notebooks. Clique 
na tela para passar as imagens com os balões de fala da Imi)

https://www.figma.com/proto/z20Blxt00WSyLifLzSfk1M/TCC-Letramento?page-id=354%3A2&node-id=1615%3A8596&viewport=241%2C48%2C0.22&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=1615%3A8596&show-proto-sidebar=1&hide-ui=1
https://www.figma.com/proto/z20Blxt00WSyLifLzSfk1M/TCC-Letramento?node-id=1417%3A5535&scaling=min-zoom&page-id=354%3A2&starting-point-node-id=1417%3A5535&show-proto-sidebar=1
https://www.figma.com/proto/hkv9mHTsNz8buixgKPHSmT/TCC---Letramento-(Copy)?node-id=1417%3A5535&scaling=contain&page-id=354%3A2&starting-point-node-id=1417%3A5535&show-proto-sidebar=1
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Figura 98 - Protótipo do site institucional Guia do Amigo Imaginário (posterior aos testes)

Figura 98 - Protótipo do site institucional Guia do Amigo Imaginário (posterior aos testes)
Autoria: Produção própria
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Figura 99 - Protótipo do aplicativo Guia do Amigo Imaginário (posterior aos testes)

Figura 99- Protótipo do  aplicativo Guia do Amigo Imaginário (posterior aos testes)
Autoria: Produção própria
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3.6.Considerações Finais

Com o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão 
de Curso, foi possível observar o quão relevante é o con-
ceito do letramento para o amadurecimento cognitivo de 
um indivíduo, e, consequentemente, para a conquista da 
sua emancipação perante as imposições da sociedade. 
Um processo inerente,  interminável, precioso e que, infe-
lizmente, ainda não faz parte do vocabulário e do cotidiano 
dos brasileiros, precisa receber toda atenção possível, e 
contar com a elaboração de ações que aspiram elevar a 
sua visibilidade e fomentar o seu desenvolvimento.

É importante deixar claro que não se tem aqui qualquer 
pretensão em afirmar que o Guia do Amigo Imaginário — 
enquanto aplicativo ou livro — possui a capacidade de 
formar indivíduos letrados, até porque, letramento refere-
-se a um processo e portanto, dentro do escopo do TCC, 
não teríamos tempo hábil para qualquer verificação, ou 
mesmo uma métrica pré-estabelecida e consistente para 
a confirmação. Sendo assim, a proposta de interferência, 
como o próprio termo indica, trata-se de uma sugestão 
baseada nos princípios e metodologias do design digital 
sob todo o conteúdo pesquisado e apresentado no ca-
pítulo I, que tem o intuito de contribuir para o processo 
do letramento infantil no Brasil, seja através do produto 
idealizado — pensando em uma possível continuação do  
desenvolvimento — ou mesmo por meio dos pensamen- 

 
tos aqui gerados, que podem vir a auxiliar novos projetos 
dentro da temática proposta.

Mesmo que os testes tenham apresentado resultados 
favoráveis e encorajadores, seriam ainda necessárias 
outras rodadas de verificação, tantas quanto necessárias, 
afinal, um produto nunca está completamente terminado, 
e alterações serão sempre necessárias à medida que 
novas necessidades forem apresentadas pelos usuários. 
Contudo, perante as impossibilidades relativas ao tempo, 
dá-se por “encerrado” o desenvolvimento do Guia, ao me-
nos para o escopo deste TCC. 

Porém, por fim, não podemos deixar de lado o inte-
resse dos responsáveis e das crianças diante do que foi 
apresentado, e nem de citar a frase de um dos pequenos 
que, durante a realização dos testes, disse ter nomeado o 
amigo imaginário de “Bug” [um termo que se refere a uma 
anomalia, comumente utilizado no ambiente tecnológico] 
porque a sua criação possuía um pé a mais do que o co-
mum, dando assim, um indício do letramento em ação. 
Embora o interesse dos responsáveis e a fala da criança 
não sejam uma afirmação da efetividade da intervenção, 
são olhares e dizeres que trazem acalanto, satisfação 
e um certo senso de missão cumprida para os autores 
deste projeto que, indiscutivelmente cresceram muito 
com todo o processo de elaboração do Guia do Amigo 
Imaginário: uma companhia na jornada pelo letramento.
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TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Dolly in na definição.

CENA 5:
Local: Sem local definido, fundo 

 neutro, apenas cor.

DURAÇÃO: 15 segundos.
SONORA: A música iniciada na cena anterior 
deve atingir uma nota mais alta no momen-
to em que Imi volta em cena; depois deve 
voltar para o ritmo anterior (exemplo no 
tempo 0:21-0:28 https://www.youtube.com/
watch?v=d53rX-ijZqM).
ENQUADRAMENTO: Plano Médio.

Amigo imaginário (Nome):
Bem importante não é?

[Aguarda]
Tá, mas qual é o projeto? Vem comigo.

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Travelling horizon-
tal(segue o personagem caminhando) enquanto 
abre o plano e ele atravessa entre as sa-
las. Seguido de movimento de grua, de baixo 
para cima.

CENA 6:
Local: “Maternidade” de amigos 

 imaginários.

DURAÇÃO: 8 segundos.
SONORA: Voz da personagem abafada e som do 
corpo deslizando pelo vidro(exemplificação 
da sensação no tempo 0:32 https://www.you-
tube.com/watch?v=2VW6TYx6nto).

ENQUADRAMENTO: Plano Aberto.

Amigo imaginário (Nome):
[Voz abafada, rosto colado no vi-
dro]: Tá vendo essa belezinha aqui? 
Acabou de ser criada por uma crian-

ça guiada pelo projeto. 

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Tilt, de cima para 
baixo, contrariando o movimento anterior ao 
realizar o acompanhando lentamente o amigo 
narrador deslizando por ação da gravidade, 
até que ele alcance e deite no chão no chão 
e depois cut.

CENA 7:
Local: “Maternidade” de amigos 

 imaginários.

DURAÇÃO: 38 segundos.
SONORA: Música calma que sugira um momento 
de divagação em pensamentos.
ENQUADRAMENTO: Top-down view que caminha 
lentamente.

Amigo imaginário (Nome):
É um amigo imaginário, igual a mim! E a 
nossa existência comprovadamente aju-
da no desenvolvimento das crianças.

Cada partezinha dele tem um signi-
ficado para a criança que o inven-
tou. É particular, é dela, e é uma 
representação de como ela enxer-
ga e entende o mundo em que vive.

Apêndice A - Roteiro e storyboard do vídeo 
de divulgação do projeto 

CENA 1:
Local: Oficina do amigo imaginário.

DURAÇÃO: 8 segundos.
SONORA: Apenas voz da personagem.
ENQUADRAMENTO: Plano Médio.

Amigo imaginário (Nome):
Fala para o câmera: Ei! Aqui 

ó! Abaixa um pouquinho.

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Mov. de grua de cima 

para baixo.

CENA 2:
Local: Oficina do amigo imaginário.

DURAÇÃO: 18 segundos.
SONORA: Música instrumental convidativa co-
meça a patir da segunda fala.
ENQUADRAMENTO: Plano Médio.

Amigo imaginário (Nome):
Fala para o câmera: [Suspira]Isso, Per-

feito! Só me acompanhar agora tá?

Fala para a audiência: Oi, tudo bem? 
Eu me chamo Imi e estou ajudando as 
crianças do Brasil a se desenvolve-
rem por meio de um projeto bem ba-
cana que trabalha o letramento.

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Whip pan curto-per-
sonagem puxa a câmera.

CENA 3:
Local: Oficina do amigo imaginário.

DURAÇÃO: 9 segundos.
SONORA: A música deve atingir um tom
de tensão neste momento.
ENQUADRAMENTO: Close.

Amigo imaginário (Nome):
Cochicha: Palavrinha estranha né? 
Mas não se preocupe, eu sou cer-
tificado para te guiar [Pisca].

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Zoom no crachá, se-
guido de travelling horizontal, da esquerda 
para direita.

CENA 4:
Local: Sem local definido, fundo 

 neutro, apenas cor.

DURAÇÃO: 19 segundos.
SONORA: Música ambiente (exemplificação: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=d53rX-ijZqM).
ENQUADRAMENTO: Plano Aberto.

Amigo imaginário (Nome):
Você pode entender o Letramento como um 
processo que te faz desenvolver o pen-
samento e conseguir aplicar o racio-
cínio na sua vida, para tomar deci-
sões, conversar, ler, e por aí vai.

Apêndice

https://www.youtube.com/watch?v=d53rX-ijZqM
https://www.youtube.com/watch?v=d53rX-ijZqM
https://www.youtube.com/watch?v=2VW6TYx6nto
https://www.youtube.com/watch?v=2VW6TYx6nto
https://www.youtube.com/watch?v=d53rX-ijZqM
https://www.youtube.com/watch?v=d53rX-ijZqM
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Figura 100 - Storyboard vídeo de cunho promocional

[aguarda]

Mas isso só foi possível porque ela 
foi incentivada a compreender e exter-
nalizar todo o pensamento, o colocan-
do em ação. Ela desenvolveu o racio-
cínio e aprendeu um novo processo.
 Foi um esforço coletivo, guia-
do por mim, auxiliado pelos res-

ponsáveis e feito por ela.

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Mov. de Grua, até es-
tabilizar a câmera na linha do horizonte.

CENA 8:
Local: “Maternidade” de amigos 

 imaginários.

DURAÇÃO: 16 segundos.
SONORA: A música deve atingir um tom mais 
aconchegante e calmo, que traga valorização 
para o momento.
ENQUADRAMENTO: Plongée.

Amigo imaginário (Nome):
Agora ela tem uma companhia, com 
nome, história e característi-

cas que são repletas de significa-
dos que fazem total sentido para ela 

e a ajudam a enxergar o mundo. 
Por um período da vida eles vão viver 
muitas aventuras juntos, e esse ami-
go vai continuar ajudando no seu de-
senvolvimento porque ele muda na me-

dida em que a criança muda.

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Manter posição.

CENA 9:
Local: “Maternidade” de ami-

gos imaginários.

DURAÇÃO: 23 segundos.
SONORA: Deve atingir notas mais altas para 
transmitir a sensação de esperança peran-
te as diversas possibilidades,convidando o 
público para o projeto.
ENQUADRAMENTO: Close.

Amigo imaginário (Nome):
Sem dúvida, eu te contei muita cosa, 
não é mesmo? Parece simples e com-
plicado ao mesmo tempo, mas eu estou 
aqui justamente para ajudar você e a 
sua criança no processo, passo a pas-
so. Então, vem comigo conhecer melhor 
a ideia e quem sabe participar do pro-

jeto “Guia do Amigo Imaginário”.

TRANSIÇÃO PRÓX. CENA: Fade Out. Chamada para o 
site institucional.

2

1

00:00:00

Movimentação da Imi ou de elementos em cena
Movimentação de câmera (em cena) Movimentação de câmera (transição)

Legenda

00:00:08 00:00:26

00:00:35 00:00:54

00:01:09 00:01:17

00:01:45 00:02:11

00:02:34

Mov. de grua 

Whip pan curto (personagem puxa a 
câmera de lado).

Zoom no crachá  

1.Travelling horizontal, abre o plano
2. Mov. de grua.

Travelling 
vertical

Tilt (cima para baixo) acompanhando Imi 
deslizar por ação da gravidade e depois cut.

Cut.

Mov. de Grua, até estabilizar a câmera 
na linha do horizonte

Fade Out.

Leve Dolly in, câmera levemente 
einstável, focando nas mãos.

Traveling
 Dolly In enquanto o texto do 
letramento vai aparecendo.

Figura 100 - Storyboard vídeo de cunho promocional
Autoria: Produção própria
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percebidas pelo usuário. Terminado a conversa, será agra-
decida a participação do usuário.

6.Tarefas
01.Descobrir o que é o Guia do Amigo Imaginário
02.Entender mais sobre o projeto
03.Acessar os amigos imaginários já criados
04.Ver o depoimento de outros responsáveis
05.Compreender a diferença entre os formatos do guia
06.Adquirir o guia em um dos formatos
07.Entrar em contato com o suporte do Guia do Amigo 
Imaginário

7.Ambientes e Equipamentos
O teste será realizado nos domicílios dos entrevista-

dos, todo o processo será gravado para avaliação futura 
através da ferramenta Teams. O equipamento utilizado 
será um computador e um dispositivo móvel pertencente 
aos avaliadores.

8.Avaliação
O papel do avaliador será de auxiliar o usuário durante 

o teste. Importante ressaltar que o avaliador o nível de 
intervenção do avaliador estará restrito a sanar dúvidas 
de entendimento do processo de teste. Será avaliado:

a.Dados qualitativos sobre a utilização do protótipo 
do sistema

b.Dados subjetivos sobre a satisfação do usuário
c.Número de erros ou equívocos na realização de 
cada tarefa
d.Eficiência do sistema

9.Análise
A análise final será feita através das anotações re-

alizadas durante o teste, da decupagem das gravações 
realizadas, discussões e recomendações. Possíveis ajustes 
serão conversados e validados entre os idealizadores do 
projeto e orientador.

Apêndice B - Protocolo de testes do site 
institucional

1.Propósito 
O propósito deste protocolo de teste é verificar a 

performance e usabilidade do site institucional do Guia 
do Amigo Imaginário com o intuito de realizar alterações 
e validar ideias do projeto.

2.Objetivos
a. Validação da navegação pelo site;
b. Entendimento da proposta;
c. Legibilidade;
d. Obter número de falhas durante o teste;
e. Validar satisfação.

3.Usuários
Os usuários selecionados para o teste de usabilida-

de do site institucional devem compreender ao público 
secundário previamente definido, ou seja, responsáveis 
brasileiros, acima dos 18 anos, de qualquer classe social, 
que tem apreço pela educação e, por enxergá-la como 
meio de desenvolvimento do indivíduo, são encorajadores 
da construção do saber.

4.Recrutamento
O recrutamento dos usuários se deu através do con-

tato e conexões de familiares e amigos de forma que se 

afastasse o máximo possível do círculo social dos autores 
deste trabalho, ainda foi necessário que os responsáveis 
possuíssem filhos entre 4 e 6 anos.

5.Protocolo
Os três idealizadores do projeto participarão dos 

testes e ficarão encarregados de conduzir o protocolo, 
observar o usuário que realizará o teste, fazer anotações, 
bem como auxiliar e provocar questionamentos durante o 
processo para melhor compreender a percepção do usu-
ário em relação à interface. O teste será realizado com 4 
participantes, já que, segundo Ferreira (2002), basta 4 à 
5 participantes para expor 80% das falhas de usabilidade 
de um produto. 

O participante será contextualizado sobre o projeto, 
será explicado o propósito do teste, como será realizado 
e que o teste será gravado para análise futura. Ainda será 
reforçado que o que está sendo avaliado é o sistema em 
questão e não o usuário, por fim deve-se pedir para que o 
usuário comente o que estiver pensando.

Após essas orientações, uma série de tarefas a serem 
cumpridas serão dadas ao usuário. O avaliador irá auxiliar 
o usuário em caso de dúvidas, assim como garantir o 
entendimento do teste como protótipo.

Por fim, o avaliador discutirá percepções subjetivas 
em relação à interface, os principais receios e questões 
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usuário comente o que estiver pensando.

Após essas orientações, uma série de tarefas a serem 
cumpridas serão dadas aos usuários. As tarefas das crian-
ças compreendem a realização das atividades, enquanto 
dos responsáveis, o uso do aplicativo de forma geral. O 
avaliador irá auxiliar os usuários em caso de dúvidas, assim 
como garantir o entendimento do teste como protótipo.

Por fim, o avaliador discutirá percepções subjetivas 
em relação à interface, os principais receios e questões 
percebidas pelo usuário. Além disso, será perguntado 
para a criança se ela gostou de fazer a atividade e qual a 
percepção que ela teve em relação ao personagem guia. 
Terminado a conversa, será agradecida a participação 
dos usuários.

6.Tarefas
01.Iniciar o sistema e realizar cadastro ou login;
02.Ler as recomendações;
03.Iniciar o guia;
04.Ler as instruções do primeiro enunciado e explicar 
para a criança:

a.Realizar atividade;
b.Finalizar atividade.

05.Rever o enunciado;
06.Ler enunciado 2 e explicar para a criança:

a.Realizar atividade;

b.Finalizar atividade.
07.Sair e entrar no canvas de atividade;
08.Ler enunciado 3 e explicar para a criança:

a.Realizar atividade;
b.Finalizar atividade.

09.Acessar a galeria de experiência:
a.Favoritar uma postagem;
b.Ler comentários;
c.Acessar os favoritados;
d.Acessar tela para fazer uma postagem.

10.Editar informações do perfil;
11.Entrar em contato com o suporte;
12.Sair do aplicativo.

7.Tarefas para as crianças
A participação das crianças no teste se dará no mo-

mento de realização das atividades propostas pelo guia

01.Ouvir o enunciado do exercício de personalidade:
a.Realizar o exercício.

02.Ouvir o enunciado do exercício de aparência:
b.Realizar o exercício.

03.Ouvir o enunciado do exercício de nome:
c.Realizar o exercício.

04.Responder perguntas subjetivas sobre o Imi:

Ressalta-se que a quantidade de atividades a serem 
realizadas pelas crianças podem variar dependendo das 

Apêndice C - Protocolo de testes do apli-
cativo mobile

1.Propósito 
O propósito deste protocolo de teste é verificar a 

performance e usabilidade do aplicativo do Guia do Amigo 
Imaginário, como também verificar questões qualitativas 
dos exercícios do Guia com o intuito de realizar alterações 
e validar ideias do projeto.

2.Objetivos
a.Validação da navegação pelo aplicativo;
b.Entendimento da proposta e funcionalidades;
c.Legibilidade;
d.Entendimento da proposta das atividades do guia;
e.Validação do engajamento;
f.Validação da percepção do Imi;
g.Obter número de falhas durante o teste;
h.Validar satisfação.

3.Usuários
Os usuários selecionados para o teste de usabilidade 

do aplicativo devem compreender aos públicos primários 
e secundários previamente definidos: (1) crianças brasi-
leiras, de 4 a 6 anos de idade, que prezam pelo lúdico e 
que, independentemente de suas condições financeiras, 
encontram-se em período de transição pré-escolar; (2) 
responsáveis brasileiros, acima dos 18 anos, de qualquer 

classe social, que tem apreço pela educação e, por enxer-
gá-la como meio de desenvolvimento do indivíduo, são 
encorajadores da construção do saber.

4.Recrutamento
O recrutamento dos usuários se deu através do con-

tato e conexões de familiares e amigos de forma que se 
afastasse o máximo possível do círculo social dos autores 
deste trabalho, ainda foi necessário que os responsáveis 
possuíssem filhos entre 4 e 6 anos.

5.Protocolo
Os três idealizadores do projeto participarão dos 

testes e ficarão encarregados de conduzir o protocolo, 
observar o usuário que realizará o teste, fazer anotações, 
bem como auxiliar e provocar questionamentos durante 
o processo para melhor compreender a percepção do 
usuário em relação à interface. O teste será realizado 
com pelo menos 8 participantes (compondo 4 duplas, 
cada uma formada por um responsável uma criança), já 
que, segundo Ferreira (2002), basta 4 à 5 participantes 
para expor 80% das falhas de usabilidade de um produto. 

Os participantes serão contextualizados sobre o proje-
to, será explicado o propósito do teste, como será realizado 
e que o teste será gravado para análise futura. Ainda será 
reforçado que o que está sendo avaliado é o sistema em 
questão e não o usuário, por fim deve-se pedir para que o 
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condições de cada teste; porém, será objetivo tentar a 
realização das três primeiras atividades.
8.Ambientes e Equipamentos

O teste será realizado nos domicílios dos entrevista-
dos, todo o processo será gravado para avaliação futura 
através da ferramenta Teams. O equipamento utilizado 
será um computador e um dispositivo móvel pertencente 
aos avaliadores.

9.Avaliação
O papel do avaliador será de auxiliar o usuário durante 

o teste. Importante ressaltar que o avaliador o nível de 
intervenção do avaliador estará restrito a sanar dúvidas 
de entendimento do processo de teste. Será avaliado:

a.Dados qualitativos sobre a utilização do protótipo 
do sistema;
b.Dados subjetivos sobre a satisfação do usuário;
c.Número de erros ou confusões na realização de 
cada tarefa;
d.Eficiência do sistema.

10.Análise
A análise final será feita através das anotações re-

alizadas durante o teste, da decupagem das gravações 
realizadas, discussões e recomendações. Possíveis ajus-
tes serão conversados entre os idealizadores do projeto 
e orientador.
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Figura 101 - Foto dos exercícios Aparência e Nome re-
alizado pelas crianças nos testes

Apêndice D - Foto dos exercícios Aparência e Nome realizado pelas crianças nos testes Figura 101 - Foto dos exercícios Aparência e Nome realizado pelas crianças nos testes
Autoria: Produção própria
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Figura 102 - Telas do aplicativo: Início, Configurações, Documentação e Galeria de Experências

Apêndice E(1) - Telas do Guia: Iniciais, Configurações, Documentação e Galeria de Experiências Figura 102 - Login, Configurações, Documentação e Galeria de Experiências
Autoria: Produção própria
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Figura 103 - Telas do aplicativo: Recomendações, Início das atividades e Canvas

Apêndice E(2) - Telas do Guia: Recomendações,  início das atividades, Canvas Figura 103 - Recomendações, Início das atividades e Canvas
Autoria: Produção própria
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Figura 104 - Telas do aplicativo: Aparência, Personalidade e Nome

Apêndice E(3) - Telas do Guia: Aparência, Personalidade e Nome

Figura 104 - Aparência, Personalidade e Nome
Autoria: Produção própria
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Figura 105 - Telas do aplicativo: História, Compartilhar e Música

Apêndice E(4) - Telas do Guia: História, Compartilhar e Música

Figura 105 - História, Compartilhar e Música
Autoria: Produção própria
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Figura 106 - Telas do aplicativo: Pontilhado, Colagem e Consequência

Apêndice E(5) - Telas do Guia: Pontilhado, Colagem e Consequência

Figura 106 - Pontilhado, Colagem e Consequência
Autoria: Produção própria
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Figura 107 - Telas do aplicativo: Expressão de sentimentos, Cheiro, Procurar e Poema

Apêndice E(6) - Telas do Guia: Expressão de sentimentos, Cheiro, Procurar e Poema

Figura 107 - Sentimentos, Cheiro, Procurar e Poema
Autoria: Produção própria
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