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RESUMO 
 
 
SAMPAIO, Kelly. Monstrológico: jogo pedagógico voltado para o raciocínio 
lógico-matemático em turmas do 1º ao 3º da educação básica. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação.) 
 
O presente relatório apresenta as etapas de elaboração do jogo Monstrológico 
que foi projetado com o objetivo de auxiliar o processo de desenvolvimento do 
raciocínio lógico-matemático em alunos de turmas do 1º ao 3º ano da 
educação básica.  A iniciativa de pensar em um jogo pedagógico que pudesse 
propiciar às crianças, em um ambiente de sala de aula, momentos de 
ludicidade e situações de estímulo à criatividade e à interação foi uma 
estratégia para oportunizar a aprendizagem. Desta forma, na medida em que 
os alunos precisam enfrentar desafios para resolver os problemas propostos, 
eles elaboram a sua própria lógica, aprimoram as suas habilidades e adquirem 
o conhecimento de forma divertida. O Monstrológico é composto por duas 
atividades distintas: uma voltada para os conceitos matemáticos fundamentais 
e a outra para as operações matemáticas. Através deste material, o professor 
tem a possiblidade de reforçar os conteúdos trabalhados e explorar as 
potencialidades de cada aluno. Este recurso é um importante instrumento para 
o processo de ensino-aprendizagem, pois trata-se de um suporte para o 
professor e um facilitador para a construção do conhecimento. 
 
Palavras-chaves: Jogo Pedagógico. Raciocínio Lógico-Matemático. Ensino-
Aprendizagem.  
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ABSTRACT 

 
SAMPAIO, Kelly. Monstrológico: pedagogical game focused on logical-
mathematical reasoning in classes from the 1st to 3rd year of basic education. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2017. (Essay for Conclusion of 
Graduation.) 
 
The present report presents the steps of elaboration of the Monstrológico game 
that was designed with the purpose of assisting the process of development 
logical-mathematical reasoning in students of classes from the 1st to 3rd year 
of basic education. The initiative of thinking in a pedagogical game that could 
provide children in a classroom environment with moments of playfulness and 
situations of stimulation of creativity and interaction was a strategy to create an 
opportunity of learning. In this way, to the extent that, students have to face 
challenges to solve the problems proposed, they elaborate their own logic, 
enhance their skills and acquire knowledge in a fun way. Monstrológico 
consists of two distinct activities: one focused on fundamental mathematical 
concepts and the other on mathematical operations. Through this material, the 
teacher has the possibility of reinforcing the content worked and explore the 
potentiality of each student. This resource is an important instrument for the 
teaching-learning process, as it is a support for the teacher and a facilitator for 
the construction of knowledge. 
 
Keywords: Pedagogical Game. Logical-mathematical Reasoning. Teaching-
learning.  
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INTRODUÇÃO 

 

A sala de aula é um espaço propício para o ensino-aprendizagem, por 

isso as atividades desenvolvidas em classe precisam estimular e incentivar o 

saber, promover a interatividade e potencializar as habilidades de cada aluno. 

Partindo desta premissa, o jogo Monstrológico foi projetado tendo por objetivo 

auxiliar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático em alunos de 

turmas do 1º ao 3º ano da educação básica.  

Inicialmente, foram realizadas visitas institucionais à Escola Municipal 

Professora Arminda Moreira Pádova, à Escola Municipal Sarmiento e à escola 

particular Traços e Letras. Nestas unidades escolares, foi possível entrevistar 

os professores que atuam em turmas do 1º ao 3º ano da educação básica, 

além de observar algumas de suas aulas e fazer um levantamento dos 

problemas que enfrentam no dia a dia. Esta trajetória se deu para que fosse 

possível chegar a uma solução satisfatória que atendesse as reais 

necessidades desses profissionais e de seus respectivos alunos. 

Nos primeiros anos de escolaridade, a partir de situações vivenciadas, 

as crianças estabelecem relações, realizam simulações, fazem tentativas, 

constroem hipóteses e elaboram uma lógica própria para encontrar a solução 

frente aos desafios. Elas também desenvolvem formas de raciocínio e 

processos, como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa, entre 

outros. Assim, o raciocínio lógico da criança vai sendo desenvolvido, na 

medida em que constrói um pensamento lógico. Gradativamente, durante os 

anos, a criança desenvolve o vocabulário matemático, a consciência e o 

pensamento lógico. Esse desenvolvimento se dá a partir de práticas e 

vivências dentro das salas de aula por meio de ferramentas como: exercícios, 

jogos e atividades pedagógicas. 

 

[...] os jogos, ultimamente, têm vindo a ganhar espaço 
dentro das escolas, numa tentativa de trazer a 
componente lúdica, para dentro da sala de aula. 
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Acrescenta, que a pretensão da maioria dos 
educadores/professores com a sua utilização é a de 
tornar as aulas mais agradáveis, com o intuito de fazer 
com que a aprendizagem se torne mais fascinante; além 
disso, as atividades lúdicas podem ser consideradas 
como uma estratégia que estimula o raciocínio, levando 
o aluno a enfrentar situações conflituosas, assim como 
tem a possibilidade de simular e experimentar situações 
do seu quotidiano (LARA apud MARQUES, 2014). 

 

Promover situações que estimulem a criança a pensar, refletir, 

comparar, contar, analisar, diferenciar tem se tornado um grande desafio para 

os educadores que encontram certa dificuldade em dispor de recursos 

didáticos que possam ajudá-los neste processo. Percebe-se que certos 

materiais utilizados pelos professores não favorecem o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático, uma vez que as soluções para os exercícios 

propostos se dão de forma mecânica e repetitiva. Mudar esse contexto é o que 

se pretende com este projeto, pois é possível criar um instrumento de 

aprendizagem em que o aluno venha a ser o protagonista de seu saber. É 

através da interação, da ludicidade, da curiosidade e da afetividade que a 

criança é impulsionada a estruturar um raciocínio e a superar os obstáculos 

que lhe são apresentados, a fim de chegar a uma solução satisfatória. 

 

1. PROBLEMATIZAÇÃO 
 
1.1. Definição do problema 

 
A motivação para o desenvolvimento deste projeto se deu a partir da 

constatação, através de observações, entrevistas e pesquisas, de que há uma 

insuficiência de materiais didáticos voltados para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático. Isto tem contribuído para que o educador, na 

maioria das vezes, ensine os conteúdos através de atividades e exercícios 

repetitivos, nos quais os alunos acabam respondendo de forma automática e 

mecânica. 
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Os professores assinalaram o fato de terem pouco interesse em 

promover atividades pedagógicas que envolvam o raciocínio lógico-

matemático, uma vez que, efetivamente, não são disponibilizados pela própria 

escola materiais didáticos que possibilitem vivências desafiantes, nas quais os 

alunos sejam estimulados a estruturar o seu pensamento e elaborar a sua 

própria lógica para a resolução de um determinado problema. Isso acontece 

principalmente em escolas públicas ou de baixa renda, uma vez que existe 

uma carência de materiais diferenciados no mercado que sejam acessíveis a 

estas escolas. Os professores também ressaltaram que a maioria dos 

exercícios voltados para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático 

estão limitados a livros didáticos e apostilas e, que estes, geralmente, 

apresentam um alto nível de complexidade. Essa complexidade faz com que 

os alunos demorem muito para realizar as atividades ou até mesmo não 

consigam encontrar a solução do exercício proposto, gerando desânimo e 

frustração. Por esses motivos apresentados, alguns professores optam em 

propor que estas atividades sejam desenvolvidas pelo aluno como tarefas 

escolares de casa, pois acreditam que, na maioria das vezes, esse aluno 

receberá o apoio de um adulto para auxiliá-lo na realização da tarefa. Quando 

isso ocorre, o professor deixa de promover, no ambiente de sala de aula, 

situações onde o aluno venha a desenvolver o seu raciocínio lógico-

matemático, através da reflexão, da busca em superar desafios, transcender 

obstáculos e limitações e resolver problemas. 

Evidenciou-se também que, além de livros didáticos e apostilas, alguns 

professores de turmas do 1º ao 3º ano da educação básica elaboram e 

confeccionam materiais didáticos, visando atender às necessidades 

educacionais de seus alunos. Muitos desses materiais são preparados com os 

recursos financeiros dos próprios professores e fora de seu horário de trabalho, 

além de apresentarem baixa qualidade e durabilidade. Outro aspecto 

importante, diz respeito ao fato de que não são todos os professores que 

possuem criatividade e habilidade para elaborar e confeccionar um material 
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didático diferente, que seja capaz de desenvolver o raciocínio lógico-

matemático, de despertar o interesse e a curiosidade da criança e que, ao 

mesmo tempo, promova a interação, a ludicidade e a afetividade. 

É sabido que os materiais oferecidos no mercado nem sempre atendem 

às expectativas dos educadores e que, na maioria das vezes, não englobam 

os conteúdos que os professores julgam importantes para serem trabalhados 

em uma determinada turma. Além disso, as instituições educacionais não 

investem, como deveriam, em recursos didáticos voltados para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Isto ocorre, principalmente, 

devido ao custo elevado ou até mesmo a falta deste tipo de material no 

mercado. Diante desta realidade, a maioria dos professores limita-se ao uso 

de apostilas e aos poucos materiais existentes. 

Com base na análise apresentada foram estipulados os problemas que 

seriam abordados no decorrer deste projeto; são eles: 

 

● O difícil acesso por parte dos professores a materiais didáticos 

diversificados que favoreçam o desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático em alunos de turmas do 1º ao 3º ano da educação 

básica, principalmente em escolas da rede pública e/ou de baixa 

renda. 

● A complexidade dos exercícios voltados para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático, principalmente em relação ao tempo 

dispendido pelo aluno para conseguir chegar a uma solução para 

cada desafio proposto nos livros didáticos ou apostilas. 

● A carência de material didático voltado para trabalhar conceitos 

matemáticos e desenvolver o raciocínio-lógico requer que o educador 

elabore e confeccione recursos pedagógicos para esta finalidade, o 

que geralmente não é uma tarefa fácil, uma vez que o professor 

precisa dispor de seu tempo livre e de recursos financeiros próprios 

para a construção desses materiais. 
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1.2. Referencial teórico 

 
Pesquisas realizadas pelo programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (Pisa) apontam para um alto índice de estudantes brasileiros que 

apresentam baixo desempenho quando se trata de conhecimentos 

matemáticos. Considerando que a matemática pode ser ensinada e aprendida 

com mais facilidade, a partir da observação do dia a dia, então, o que a torna 

tão difícil? 

Para respondermos a esta pergunta precisamos analisar uma série de 

autores que buscam entender melhor esse contexto. 

 

As crenças matemáticas possuem um caráter 
marcadamente cognitivo e referem-se ao modo de utilizar 
capacidades gerais, como a flexibilidade de pensamento, 
a abertura mental, o espírito crítico, a objetividade, etc., 
importantes para o trabalho em matemática (CHACÓN, 
2003, p.22). 
 

Baseado na linha de pesquisa de Jean Piaget, Gómes Chacón, 

considera que o raciocínio-lógico matemático é construído e desenvolvido pela 

própria criança, ou seja, o aluno é ativo e o professor é o orientador, o 

mediador, neste processo de construção do conhecimento. 

 

A base fundamental para a construção do raciocínio 
lógico-matemático, é a própria criança. O educador 
precisa focalizar o pensamento desenvolvido pela 
criança, quando emite uma resposta a um problema 
(CHACÓN, 2003, p.22). 
 
 

Torna-se necessário criar condições em sala de aula para que o aluno 

seja o protagonista de seu saber, construindo e organizando o seu próprio 

conhecimento de forma mais elaborada. “Para que haja uma aprendizagem 

efetiva e duradoura é preciso que existam propósitos definidos e auto-atividade 

reflexiva dos alunos”. (HAIDT, 1999, p.75).  
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 Convém ressaltar que o ensino da Matemática acaba sendo deficiente, 

pois além de serem utilizados métodos que muitas das vezes não despertam 

o interesse dos alunos, também existe a desmotivação gerada a partir da 

dificuldade oriunda de dúvidas que poderiam ser anteriormente sanadas.   

 
É dramático constatar que o número de alunos com reais 
problemas de aprendizagem são [sic] bem maior do que 
se poderia esperar. Justamente por não terem tido suas 
dificuldades iniciais prontamente atendidas, por sua vez 
desenvolveram vínculos negativos como objeto de 
conhecimento e passaram, efetivamente a ter problemas 
para aprender” (SCOZ, 2002, p.151). 
 

Se o raciocínio lógico-matemático deve ser desenvolvido pelo próprio 

aluno, é de se esperar que este tenha um ambiente que o estimule e o incentive 

a sempre tentar buscar novos desafios. 

Uma das dificuldades na relação ensino-aprendizagem consiste na 

formulação de situações matemáticas, onde o raciocínio lógico-matemático 

também esteja presente para além dos exercícios elaborados em livros 

didáticos e apostilas. Desde os primeiros anos de escolaridade da educação 

básica é possível observar que as atividades propostas pelos professores, na 

maioria das vezes, não contribuem para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático dos alunos, para a sua concentração e competência no que 

se refere a resolução de problemas. As estratégias pedagógicas para estimular 

o raciocínio-lógico precisam incluir situações lúdicas de aprendizagem, nas 

quais o afeto e a cognição estejam conectados. Vygotsky (1987), com a sua 

teoria sociointeracionista concebeu o sujeito como um ser não apenas ativo, 

mas interativo, porque constrói o conhecimento e se constitui a partir de 

relações intra e interpessoais que estabelece ao longo de sua vida. 

S.M.N. de Mattos, em seu artigo O Desenvolvimento do Raciocínio 

Lógico-Matemático: possíveis articulações afetivas, destaca: 
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Na construção do raciocínio lógico-matemático o 
educador precisa encorajar a criança a pensar, 
proporcionando quantificações, comparações, seriações, 
entre outros conceitos. Assim, a criança adquire 
autonomia e é levada a agir de acordo com suas 
convicções, para escolher a resposta adequada ao 
problema proposto. Essa autonomia leva ao 
desenvolvimento natural do pensamento lógico-
matemático. O foco central da construção do 
conhecimento lógico-matemático é o raciocínio 
produzido pela criança na busca e na descoberta da 
solução adequada. (MATTOS, 2007, p.102). 

 

Uma das formas para que os educadores potencializem a capacidade 

de seus alunos desenvolverem o raciocínio lógico-matemático, consiste em 

fazer uso de materiais didáticos que facilitem este processo. Portanto, é 

necessário que esses materiais, além de serem uma ferramenta para a 

aprendizagem, despertem a curiosidade e o interesse das crianças, permitam 

a interação e a troca entre os alunos, possuam características lúdicas e 

afetivas, possibilitando que o mediador torne as suas aulas mais atraentes e 

dinâmicas. 

 

1.3. Justificativa 

 
Vários fatores contribuíram para a escolha do tema deste projeto. 

Dentre eles está a afinidade com a área da educação e as diversas 

oportunidades de atuação que este campo oferece, principalmente no cenário 

brasileiro. 

De acordo com o estudo realizado no decorrer deste projeto, é possível 

afirmar que os recursos didático-pedagógicos disponíveis nas escolas não 

atendem totalmente as reais necessidades dos docentes e discentes, 

principalmente em escolas públicas e de baixa renda. Assim, torna-se 

necessária a elaboração de um novo produto que sirva de suporte para o 

professor desenvolver o raciocínio lógico-matemático em seus alunos, de 
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modo a oportunizar a aprendizagem, em diferentes níveis de complexidade e 

suprir as necessidades educacionais das crianças, de forma atraente e 

dinâmica. 

 
1.4. Resultados esperados 

 
É esperado que o produto projetado sirva como um potente instrumento 

de ensino e aprendizagem, suprindo as necessidades que os profissionais da 

área de educação encontram quando se propõem a desenvolver o raciocínio 

lógico-matemático em seus alunos. Além disso, o projeto visa despertar o 

interesse da criança para que durante a realização das atividades, o lúdico, a 

interatividade e a afetividade estejam inseridos, favorecendo a construção do 

conhecimento.  
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2. SISTEMATIZAÇÃO 
 

 
Antes de ter início o desenvolvimento do produto, considerou-se o 

sistema pertencente a este projeto. Para isso, levaram-se em conta suas 

características e seus aspectos, analisando a fundo as suas necessidades, de 

forma a atendê-las dentro das limitações existentes. 

Para este estudo foi considerado como sistema alvo1 as atividades de 

raciocínio lógico-matemático voltadas para os alunos de turmas do 1º ao 3º 

ano da educação básica. 

 

2.1. Caracterização e posição serial do sistema 

 

Os professores que necessitam de meios para transmitir o conteúdo que 

envolve o raciocínio lógico-matemático para os alunos (entrada) irão se basear 

no conteúdo programático que o professor deve ensinar (sistema alimentador) 

para que o conteúdo programático que os alunos devem aprender seja 

aplicado (sistema ulterior). Os materiais e atividades devem oferecer suporte 

para que o professor seja capaz de treinar e aperfeiçoar a capacidade de 

raciocínio lógico-matemático de cada uma das crianças (meta) que necessitam 

de meios para aderirem o conteúdo que envolve o raciocínio lógico-matemático 

transmitido pelo professor (saída). Os professores necessitam seguir o 

planejamento durante a realização das atividades. Para isso, eles contam com 

os diversos materiais presentes em sala de aula, além das suas próprias 

experiências e formações acadêmicas (requisitos). A quantidade de crianças 

e a capacidade individual de cada uma delas, fogem ao controle do sistema 

(restrição). Os professores devem ser capazes de entender a necessidade de 

cada uma das crianças para que estas não venham a realizar um exercício que 

                                            
1 Sistema que está sendo estudado ou observado. 
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não seja compatível com o seu nível de aprendizado, podendo causar 

monotonia e frustrações (resultados despropositados). 

 
FIGURA 1 – Esquema da caracterização e posição serial do sistema. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

2.2. Ordenação hierárquica do sistema 

 

Foi considerado como sistema alvo as atividades de raciocínio lógico-

matemático voltadas para os alunos de turmas do 1º ao 3º ano da educação 

básica aplicadas dentro das salas de aula (supra-sistema). As instituições de 

ensino são o supra-supra-sistema, e estão localizadas no Rio de Janeiro, 
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sendo este o ecossistema, onde foi realizado o trabalho. Os sub-sistemas 

compreendem os segmentos das atividades de raciocínio lógico-matemático 

(números e geometria). Os materiais e as atividades relacionadas a cada um 

desses segmentos correspondem aos sub-subsistemas. 

 

FIGURA 2- Esquema da ordenação hierárquica do sistema. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

2.3. Expansão do sistema 

 

Além de todos os elementos já apresentados anteriormente, também 

foram estudados os sistemas que influenciam diretamente o sistema onde o 

projeto está inserido. “Uma das principais noções que a abordagem de 

sistemas introduz é a de expansionismo dos sistemas. Tal implica considerar 

o sistema como parte de um sistema maior que o influencia...” (MORAES; 

MONT’ALVÃO, 2010, p.89). 
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FIGURA 3 - Esquema da expansão do sistema. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

3. LEVANTAMENTO DE DADOS 
 
3.1. Análise dos conteúdos aplicados 

 
Após o estudo do contexto do projeto, foi necessário compreender os 

conteúdos programáticos previstos para cada ano de escolaridade da 

educação básica (do 1º ao 3º). Este levantamento foi baseado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, fornecidas pelo MEC – Ministério 

da Educação e Cultura. Os dados também foram coletados através da 

plataforma “Educopédia”, da Secretaria Municipal de Educação da cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

3.1.1. Conteúdos de Matemática para o primeiro ano da educação básica 

 

A criança, nessa faixa etária, deve saber identificar, quantificar e 

enumerar até 20. Também deve ser capaz de realizar operações básicas de 

soma e subtração, além de reconhecer números pares e ímpares. Quanto à 

geometria, o aluno deve ser capaz de reconhecer formas básicas como 

retângulos, quadrados, círculos e triângulos. 
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Conteúdo programático: 

 

● Números naturais - contar, comparar, separar, ordenar e classificar 

objetos em diferentes categorias: tamanho, cor e forma.  

● Formas geométricas - reconhecer e nomear as figuras geométricas.  

● Exploração do espaço e de seus elementos - explorar o espaço, 

percebendo relações de tamanho, forma e posição, deslocamento, 

sentido e direção.  

● Subtração de números naturais - resolver situações problemas e 

construir os significados das operações subtrativas (com resultado 

até 12); utilizar algoritmos como estratégias de resolução da 

operação de subtração.  

● Adição de números naturais - resolver situações problemas e 

construir os significados das operações aditivas. 

 

FIGURA 4 - Atividade de raciocínio lógico-matemático aplicada aos alunos do 
primeiro ano da educação básica. 

 
FONTE: Plataforma Educopédia. 

 

 

3.1.2. Conteúdos de Matemática para o segundo ano da educação 

básica 
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Nessa fase, a criança deve aprimorar as lições aprendidas no primeiro 

ano, portanto as operações se tornam mais complexas e requerem um 

raciocínio e uma aplicabilidade mais apurada. Quanto à geometria, o aluno 

deve ser capaz de reconhecer os sólidos geométricos e suas propriedades, 

sendo eles: o cilindro, o cone, o cubo, o paralelepípedo, a esfera e a pirâmide. 

 

Conteúdo programático: 

 

● Números naturais - contar, comparar, separar, ordenar e classificar 

objetos em diferentes categorias: tamanho, cor e forma.  

● Formas geométricas - reconhecer e nomear as figuras e os sólidos 

geométricos.  

● Exploração do espaço e de seus elementos - explorar o espaço, 

percebendo relações de tamanho, forma e posição, deslocamento, 

sentido e direção.  

● Subtração de números naturais - resolver situações problemas e 

construir os significados das operações subtrativas; utilizar 

algoritmos como estratégias de resolução da operação de subtração; 

realizar operações inversas de subtração.  

● Adição de números naturais - resolver situações problemas e 

construir os significados das operações aditivas. Realizar operações 

inversas de adição.  

● Multiplicação e divisão de números naturais – resolver situações 

problemas e construir os significados das operações de multiplicação 

e divisão.  

● Unidades de medida – reconhecer medidas de massa, tempo, 

comprimento e capacidade.  

● Tabelas e gráficos – interpretar informações em tabelas e gráficos. 
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FIGURA 5 - Atividade de raciocínio lógico-matemático aplicada aos alunos do 
segundo ano da educação básica. 

 
FONTE: Plataforma Educopédia. 

 

 

3.1.3. Conteúdos de Matemática para o terceiro ano da educação básica 

 

Nessa fase a criança já deve ser capaz de realizar as quatro operações 

matemáticas e resolver problemas mais elaborados. Quanto à geometria, são 

apresentadas formas mais complexas e o aluno começa a ampliar seu 

dicionário visual, já sendo possível identificar formas e figuras, mesmo que 

estas estejam misturadas a uma imagem.  

Conteúdo programático: 

 

● Números naturais - contar, comparar, separar, ordenar e classificar 

objetos em diferentes categorias: tamanho, cor e forma.  

● Formas geométricas - reconhecer e nomear as figuras e os sólidos 

geométricos; reconhecer poliedros e seus elementos.  

● Exploração do espaço e de seus elementos - explorar o espaço, 

percebendo relações de tamanho, forma e posição, deslocamento, 

sentido e direção.  
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● Subtração de números naturais - resolver situações problemas e 

construir os significados das operações subtrativas; utilizar 

algoritmos como estratégias de resolução da operação de subtração; 

realizar operações inversas de subtração. Resolver expressões 

numéricas envolvendo subtração e adição. Utilizar a calculadora para 

realizar operações de subtração.  

● Adição de números naturais - resolver situações problemas e 

construir os significados das operações aditivas. Realizar operações 

inversas de adição. Resolver expressões numéricas envolvendo 

adição e subtração. Utilizar a calculadora para realizar operações de 

adição.  

● Multiplicação e divisão de números naturais – resolver situações 

problemas e construir os significados das operações de multiplicação 

e divisão. Utilizar a calculadora para realizar operações de 

multiplicação e divisão. Introdução dos conceitos de fração.  

● Unidades de medida – reconhecer medidas de massa, tempo, 

comprimento, capacidade e temperatura.  

● Tabelas e gráficos – interpretar informações em tabelas e gráficos. 
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FIGURA 6 - Atividade de raciocínio lógico-matemático aplicada aos alunos do 
terceiro ano da educação básica. 

 
FONTE: Plataforma Educopédia. 

 

 

Após este levantamento foram realizadas entrevistas a fim de entender 

melhor as necessidades dos usuários, de forma a encontrar soluções que 

pudessem contribuir para sanar as principais dificuldades existentes em 

relação ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático em turmas do 1º 

ao 3º ano da educação básica. 

 

3.2. Resultados de entrevistas e/ou questionários 

 
Nesta etapa foram realizadas entrevistas com professores, tanto da 

rede particular quanto da rede pública de ensino. Os dados levantados 

evidenciaram as dificuldades que estes profissionais encontram durante a 

aplicação de conteúdos programáticos que envolvem o raciocínio lógico-

matemático. 

Todos os professores entrevistados possuem experiência com alunos 

do primeiro ao terceiro ano da educação básica. No que diz respeito à maior 

dificuldade encontrada em sala de aula, enfatizaram a questão da aplicação 

de exercícios que requerem o raciocínio lógico-matemático, pois a alta 
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complexidade desses exercícios necessita de um tempo considerável para que 

os alunos encontrem o resultado esperado, o que nem sempre acontece, 

gerando desmotivação e fazendo com que o aluno não exercite a sua própria 

lógica. Assim, o processo de aplicação deste tipo de exercício, aliado à 

dificuldade do entendimento da lógica, contribuem para que os professores, 

em sua maioria, optem por não oferecer tais atividades em sala de aula. 

Quanto aos recursos pedagógicos e materiais didáticos disponíveis, os 

professores relataram que fazem uso de materiais adaptados de apostilas ou 

de internet, onde são extraídos desafios lógicos, especialmente os 

relacionados a imagens. Sinalizaram que fazem uso de alguns materiais 

específicos no processo de ensino e aprendizagem como o material dourado, 

mas que sentem a necessidade de um material didático-pedagógico que sirva 

de auxílio para a aplicação de certos conteúdos da matemática, como por 

exemplo os sólidos geométricos, as operações com os números naturais e os 

conjuntos. Os entrevistados destacaram ainda que, de todos os 

conhecimentos voltados para o raciocínio lógico, o que apresenta um maior 

desafio para ser ensinado e aprendido é o raciocínio-lógico matemático. A 

dificuldade de aprendizado é, por parte dos entrevistados, relacionada também 

com a própria defasagem do conteúdo de matemática, que necessita ser 

reforçado e trabalhado. O fato de que não se exercita, na escola, a observação 

que as questões envolvendo o raciocínio lógico requerem, também acaba por 

resultar na dificuldade de entendimento por parte dos alunos. Segundo os 

professores, é necessário instigar o aluno a pensar, ao invés de mecanizar as 

formas de ensino e aprendizagem e, para isso, é preciso lançar mão de novos 

recursos didáticos, não apenas limitando-se a livros, apostilas e impressos. 

A partir dessa análise foi possível entender as reais necessidades dos 

professores e alunos, de forma a poder saná-las durante a geração de 

alternativas. 
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3.3. Análise de similares 

 
Os recursos didáticos apresentados serviram de inspiração para o 

desenvolvimento de algumas das alternativas deste projeto. Alguns aspectos 

relevantes destes similares foram considerados: a função, a forma, a cor e o 

material utilizado. 

 

3.3.1. Conjunto de blocos lógicos 

 

O produto consiste em 48 (quarenta e oito) peças em madeira pintadas 

com as 3 (três) cores básicas; em 4 (quatro) formas geométricas: triângulo, 

quadrado, retângulo e círculo; em dois tamanhos e duas espessuras 

diferentes. Através desse material é possível que o professor exercite 

conceitos da matemática e também desenvolva em seus alunos o raciocínio 

lógico-matemático. Devido as cores, apresenta um caráter lúdico, o que atrai 

a atenção das crianças. A desvantagem desse conjunto encontra-se no fato 

de que ele não contém formas sólidas, mas apenas figuras planas. Esse 

material não apresenta uma proposta fechada, sendo possível que o professor 

trabalhe diversos conceitos de acordo a necessidade de seus alunos. Preço: 

R$ 140,00. 

 

FIGURA 7 - Conjunto de Blocos Lógicos. 

 
FONTE: Goula. 
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3.3.2. Somar e subtrair 

 

O produto consiste em 8 (oito) tabuleiros contendo operações 

matemáticas e fichas autocorretivas em cartão. Neste similar, nota-se que os 

problemas envolvendo a matemática, como no caso de se descobrir o valor 

unitário atribuído a cada figura representada, também podem ser utilizados 

para exercitar a lógica. Preço: R$ 74,19. 

 

FIGURA 8 - Somar e subtrair. 

 
FONTE: Diset. 
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3.3.3. Loto de frutos 

 

O produto consiste em um único tabuleiro com 37cm x 28,5cm, em 

plástico e 24 (vinte e quatro) peças com 4,5cm x 6,5cm cada. O similar 

apresentado é fundamentado no sistema de coordenadas que estimulam e 

promovem o pensamento lógico-matemático, sendo possível ser utilizado pelo 

professor em sala de aula. Preço: R$ 43,56. 

 

FIGURA 9 - Loto de frutos. 

 
FONTE: Akros. 

 

 

3.3.4. Dominó associação de ideias 

 

O produto consiste em 28 (vinte e oito) peças de MDF com 70mm x 

35mm x 3mm cada. Nestas peças estão gravados desenhos de objetos do 

cotidiano, onde as crianças deverão fazer associações lógicas com cada uma 

dessas imagens. Portanto, é possível treinar o raciocínio lógico se divertindo! 

Este produto apresenta um exercício interessante de associações lógicas que 

não necessariamente precisam ser apresentadas na forma de um dominó. 
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Além disso, unir o jogo de dominó com outras capacidades que envolvam o 

raciocínio lógico é bastante interessante, sendo possível expandir essa ideia 

de forma a trabalhar combinações de palavras e conceitos matemáticos 

diversos. Preço: R$ 28,00. 

 

FIGURA 10 - Dominó associação de ideias. 

 
FONTE: Simque. 

 

 

3.3.5. Material dourado do professor 

 

O produto consiste em 611 (seiscentas e onze) peças fabricadas em 

madeira. O Material Dourado é destinado ao conhecimento do sistema de 

numeração decimal e apoio das operações matemáticas, realizando cálculos 

e ajudando na fixação da tabuada, sendo utilizado também para o ensino de 

frações. Este produto ajuda o professor a desenvolver em seus alunos a noção 

de quantidades, cálculos e percepção visual. Preço: R$ 99,00. 
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FIGURA 11 - Material dourado do professor. 

 
FONTE: Ciabrink. 

 

 

Além de considerar os produtos já existentes no mercado, foi realizado 

um levantamento dos materiais que são confeccionados pelos próprios 

professores e que são utilizados como recursos didático-pedagógicos dentro 

das salas de aula. Esses produtos acabam sendo construídos com materiais 

alternativos, o que faz com que a sua durabilidade seja comprometida. O 

professor opta por confeccionar esses materiais devido à falta de produtos no 

mercado que atendam às suas necessidades ou devido à falta de recursos 

financeiros das instituições de ensino.  

 

3.3.6. Dominó das figuras e dos sólidos 

 

Nesta atividade os alunos devem relacionar os conceitos matemáticos 

(número de faces, arestas, lados etc.) com o sólido ou a figura correspondente. 

A atividade promove um aprendizado mais dinâmico, porém o material 

não apresenta um caráter lúdico, fazendo com que os alunos acabem 
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perdendo o interesse. O material é puramente construído em papel ofício, 

colaborando para a deterioração mais rápida do produto. 

 

FIGURA 12 - Dominó das figuras e sólidos. 

 
FONTE: Blog “Escola Municipal Euclides da Cunha”. 

 

 

3.3.7. Conjunto das operações 

 

Nesta atividade os alunos devem relacionar as contas matemáticas com 

os resultados correspondentes. Apesar do produto ser construído de materiais 

alternativos- rolos de papel higiênico, folhas coloridas e palitos de sorvete – ele 

apresenta um caráter lúdico, devido às cores utilizadas em cada 

compartimento. No entanto, o Conjunto das operações acaba por não suprir 

todas as necessidades do professor, pois a atividade torna-se mecânica e 

repetitiva, similar aos exercícios encontrados nas apostilas. 
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FIGURA 13 – Conjunto das operações. 

 
FONTE: Blog “Psicopedagogia em Ação!”. 

 

 

3.3.8. Jogo diversão na matemática 

 

Nesta atividade, o aluno deverá jogar as peças dentro do tabuleiro e 

realizar as operações matemáticas correspondentes. O produto é composto de 

uma caixa de papelão, folhas coloridas e sementes de feijão. Apesar da 

proposta ser diferente, a atividade acaba não contemplando as necessidades 

dos professores e dos alunos, principalmente em turmas que possuem um 

elevado número de crianças. Isso ocorre porque é necessário que os alunos 

anotem nos cadernos as operações que serão efetuadas, o que torna a 

atividade pouco dinâmica, repetitiva e nem sempre possível de ser realizada. 

Os materiais alternativos utilizados para a confecção do produto são pouco 

atrativos e apresentam baixa durabilidade.  
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FIGURA 14 - Jogo diversão na matemática. 

 
FONTE: Colégio Santa Dorotéia. 

 

 

4. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 

 
As alternativas foram sendo elaboradas desde o começo do projeto. 

Elas foram modificadas e melhoradas ao longo do período, de forma a atender 

os seguintes requisitos e restrições: 

 

● Requisitos: ser leve; possuir diversos níveis de dificuldade para que 

o produto possa ser utilizado em turmas do primeiro ao terceiro ano 

da educação básica; promover a interação e a troca de 

conhecimentos entre os alunos; ser instigante e lúdico; mexer com as 

emoções da criança, de forma a criar uma memória afetiva e facilitar 

o aprendizado.  

● Restrições: tamanho da sala de aula; espaço disponível para 

armazenamento (armários).  
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As primeiras alternativas foram desenvolvidas quando a fase de 

entrevistas e pesquisas ainda estava em andamento, e consistiam em uma 

caixa que armazenaria diversas atividades voltadas para o raciocínio lógico, 

envolvendo palavras, números e formas geométricas. Essas atividades seriam 

aplicadas pelo professor na forma de jogo ou desafio. 

Após as entrevistas e pesquisas foi elaborada a alternativa “Conjunto 

lógico” (figura 15) que é constituída de diversas atividades voltadas para o 

raciocínio lógico-matemático. Foram propostos materiais que trabalhassem as 

operações matemáticas e os sólidos geométricos. No primeiro conjunto, 

“Caminho da tartaruga”, o nível de complexidade das operações não abrange 

os primeiros anos de escolaridade e, portanto, houve a necessidade de que 

este material fosse repensado para contemplar também a esse público. Já o 

conjunto “Sólidos do mar” permite que o professor tenha a liberdade de criar 

diferentes situações, para que seja desenvolvido em seus alunos, o raciocínio 

lógico. Porém, o conjunto tende a fazer com que o professor não se aproprie 

das múltiplas possibilidades de que o material dispõe, podendo restringir seu 

uso apenas a conceitos geométricos. 
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FIGURA 15 - Alternativa conjunto lógico. 

 
FONTE: O Autor. 
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A próxima alternativa desenvolvida (figura 16) consiste no aprimoramento 

da alternativa anterior e, portanto, também apresenta diversos conjuntos 

voltados para raciocínio lógico-matemático. A atividade envolvendo as 

operações matemáticas foi modificada, de forma a abranger também os 

primeiros anos de escolaridade, além de acrescentar um nível maior de 

dificuldade, pois seria possível trabalhar com associação de cores e direções. 

Já o conjunto “Aquário encantado” permite que o professor trabalhe conjuntos, 

ao mesmo tempo em que trabalha sólidos geométricos. As crianças devem 

agrupar os peixes de acordo com a sua cor e, em seguida, associá-los ao 

castelo correspondente. 
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FIGURA 16 - Alternativa conjunto lógico aprimorada. 

 
FONTE: O Autor. 
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Após a análise mais detalhada das alternativas anteriores, optou-se por 

uma abordagem diferente, que contemplasse o fazer pedagógico. Para isso, 

foram trocadas ideias com os profissionais de ensino, durante o processo de 

criação. Sendo assim, foi elaborada a alternativa “Conjunto da matemática” 

(figura 17) que consiste em três atividades, sendo elas: o jogo das figuras e 

sólidos geométricos, o jogo das operações e o jogo das cartas. Essa alternativa 

pôde ser testada com os alunos e será detalhadamente comentada no tópico 

“Modelo de Testes” (p.47) que compõe este relatório. 
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FIGURA 17 - Alternativa conjunto lógico aprimorada. 

 
FONTE: O Autor. 
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5. MODELO DE TESTES 
 

Foram construídos modelos de testes de algumas das alternativas antes 

de se chegar à alternativa escolhida. As aplicações desses modelos 

forneceram importantes feedbacks para o projeto.  

O primeiro teste realizado consistiu na aplicação da alternativa 

“Conjunto da matemática” (figura 18). 

No jogo das figuras e sólidos geométricos, os alunos tiveram facilidade 

em compreender e realizar a atividade. Foi constatado que esse tipo de 

exercício, ao ser aplicado, não atendeu a todos os requisitos propostos pelo 

projeto, uma vez que não promoveu o dinamismo e a interação esperados. A 

atividade, inclusive, poderia ser facilmente aplicada através de livros ou 

apostilas e por isso foi descartada. Além disso, os similares utilizados pelos 

professores em sala de aula já abordam os conceitos que estavam sendo 

propostos pelo jogo. 
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FIGURA 18 - Teste da alternativa Conjunto da Matemática: Jogo das figuras 
e sólidos geométricos. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

O jogo das operações promoveu a cooperação e o debate saudável 

entre os alunos para que juntos pudessem chegar ao resultado esperado. 

Apesar de atender as necessidades apontadas pelos professores, a atividade 

na prática acabou se dando de forma pouco dinâmica. Sendo assim, um 

material que fosse voltado para as operações matemáticas foi repensado e 

melhorado, conforme será apresentado no decorrer dos Modelos de Teste. 
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FIGURA 19 - Teste da alternativa Conjunto da Matemática: Jogo das 
operações. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

O jogo das cartas, durante a sua aplicação, cumpriu todos os requisitos 

previamente estabelecidos, promovendo a interação, a ludicidade e a 

afetividade, além de despertar o interesse por partes dos alunos. Porém, 

durante o teste com o modelo, notou-se que as regras do jogo tornavam o 

mesmo pouco dinâmico, demorado e confuso. Isso ocorreu principalmente na 

turma do primeiro ano, pois houve dificuldade para as crianças identificarem 

os números antecessores e sucessores dentre as cartas, sendo sinalizada, 

pela própria professora, a necessidade de se apresentar um número fixo para 

que os jogadores pudessem reconhecer os seus respectivos vizinhos. Esses 

indícios foram utilizados como base para o aperfeiçoamento da alternativa, que 

foi submetida a um novo teste, como será mostrado a seguir. 
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FIGURA 20 - Teste da alternativa Conjunto da Matemática: Jogo de Cartas. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

A partir dos resultados dos testes realizados, evidenciou-se a potência 

da alternativa “Jogo de cartas”, que foi aprimorada. Primeiramente, as regras 

do jogo foram simplificadas: os jogadores agora descartariam apenas uma 

carta por vez, sem precisarem comprar novas cartas, caso não tivessem uma 

correspondente. Também houve uma mudança no comando de 

antecessor/sucessor, que passou a ser acompanhado por um número fixo. 

Foram adicionados ainda conceitos de múltiplos de dois e três para as turmas 

a partir do segundo ano de escolaridade. 

Quanto às operações numéricas, houve o aprimoramento no sentido de 

atribuí-las ao “Jogo das cartas”. Foram distribuídas fichas contendo operações 

matemáticas incompletas, de modo que os jogadores preenchessem as 

lacunas das fichas com as cartas dos sinais e dos números correspondentes. 
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Neste modelo foi utilizada uma roleta como instrumento para dar o 

comando ao jogo e verificar de que forma as crianças iriam interagir com este 

recurso ao longo da atividade (figura 21 e 22) 

 

FIGURA 21 - Teste da alternativa “Jogo das Cartas” após aprimoramento. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 22 - Teste da alternativa “Jogo das Cartas” após aprimoramento 
tendo as operações matemáticas incluídas. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

Após a aplicação desses testes, ficou claro que as crianças não 

demonstraram interesse pela roleta, que acabou por deixar o jogo monótono 

e, por isso, foi descartada. Quanto ao aperfeiçoamento das regras, notou-se 

que as crianças puderam realizar a atividade de forma mais adequada, pois a 

partir das mudanças, o jogo se tornou mais fácil de ser compreendido e 

também muito mais dinâmico. A atividade relativa às operações matemáticas 

não atendeu aos requisitos propostos, pois exigia um grau elevado de 

dificuldade. Outro problema observado consistiu no fato de que a mesa não 

comportava a quantidade de fichas do jogo, o que acabou causando confusão 

durante o exercício. Além disso, não havia sentido para as crianças esperarem 
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que a roleta desse o comando das operações, pois já era possível resolver e 

preencher as lacunas das fichas antes mesmo de saber o comando. Por todos 

os motivos citados, o jogo envolvendo as operações matemáticas foi 

repensado e será melhor detalhado no tópico a seguir. 

 

 

6. DETALHAMENTO DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA 
 
 

Após o desenvolvimento e o aprofundamento das alternativas anteriores 

chegou-se à alternativa escolhida para o projeto. O produto consiste em um 

jogo pedagógico composto por piões facetados - que darão o comando das 

ações -, cartas enumeradas de zero a nove e cartas contendo os símbolos das 

operações matemáticas. 

A primeira opção de atividade do jogo (figura 23) visa trabalhar os 

seguintes conceitos matemáticos fundamentais: par, ímpar, 

antecessor/sucessor - para alunos do 1º ano da educação básica em diante -, 

múltiplos de dois e três - para alunos do 2º e 3º ano da educação básica. Já a 

segunda opção de atividade do jogo (figura 24), visa trabalhar conceitos 

envolvendo as operações matemáticas: adição, subtração (para alunos do 1º 

ano da educação básica em diante), multiplicação e divisão (para alunos do 2º 

e 3º ano da educação básica).  

Funcionamento da primeira opção de atividade do jogo, referente aos 

conceitos matemáticos fundamentais: 

 

1. O professor divide a turma em grupos;  

2.  O professor entrega um pião hexagonal para cada grupo e sete 

cartas numéricas para cada aluno;  

3. O primeiro aluno de cada grupo roda o pião;  

4. O aluno deve descartar uma carta de acordo com o comando do pião. 

Se o jogador não tiver a carta correspondente, perde a vez; 
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5. Vence o aluno que descartar todas as cartas primeiro. 

 

Funcionamento da segunda opção de jogo referente as operações 

matemáticas: 

 

1. O professor divide a turma em grupos iguais;  

2. O professor entrega, para cada grupo, sessenta cartas numéricas e 

cinquenta cartas contendo os símbolos das operações;  

3. Os alunos espalham as cartas numéricas embaralhadas sobre a 

mesa;  

4. Um aluno da turma é chamado para rodar o pião quadrado;  

5. Cada grupo monta operações, seguindo o comando dado pelo pião;  

6.  O professor estipula um tempo limite para a rodada;  

7. Ganha o grupo que montar corretamente o maior número de 

operações diferentes dentro do tempo limite estipulado. 

 

Com base nos critérios para organização de turmas, definidos pela 

Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, que prevê o 

quantitativo máximo de 30 (trinta) alunos por turma do 1º ao 3º ano da 

educação básica, definiu-se que: 

 

● Número de jogadores: de 2 a 32 

● Número de grupos por turma: de 2 a 4 

 

 Deste modo, os componentes do jogo são organizados da seguinte 

forma: 

 

● Cartas numéricas: 60 para cada grupo; 240 no total. 

● Cartas contendo os símbolos de operações: 50 para cada grupo; 200 

no total. 
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● Piões hexagonais: 1 para cada grupo; 4 no total. 

● Pião quadrado: 1 no total. 

 

Vale ressaltar que os piões apresentam comandos diferentes, 

adequados a cada ano de escolaridade. Por isso, para que não houvesse a 

necessidade de aumentar a quantidade de piões, foram elaboradas 

alternativas onde o professor pudesse trocar os níveis de dificuldade do jogo 

alterando, apenas, as informações contidas nas faces do pião. Este 

mecanismo foi pensado mais à frente do projeto e será melhor detalhado no 

tópico “Geração de Alternativas Pião” (p.70). 

 

FIGURA 23 - Alternativa escolhida: primeira opção de jogo referente aos 
conceitos matemáticos fundamentais. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 24 - Alternativa escolhida: segunda opção de jogo referente as 
operações matemáticas. 

 
FONTE: O Autor. 

 

Tanto na primeira quanto na segunda opção de atividade, a criança tem 

a oportunidade de desenvolver o raciocínio lógico-matemático, na medida em 

que elabora soluções para enfrentar os desafios propostos pelo jogo. 
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7. CONSTRUÇÃO DO MODELO PARA VALIDAÇÃO 
 

O modelo de cartas foi construído para que a alternativa escolhida do 

jogo pudesse ser validada. Para isso foi utilizado papel ofício e adesivo contact 

para a construção das cartas. O pião apresentado, o mesmo utilizado no 

“Modelo de Testes”, foi retirado de um jogo existente chamado “Rapa Tudo” e 

foi adaptado para este produto. Por se tratar de um mockup, os componentes 

e materiais foram alterados e serão melhor detalhados posteriormente ao 

longo deste relatório. 

 

FIGURA 25 - Modelo para a validação. 

 
FONTE: O Autor. 
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8. VALIDAÇÃO DO MODELO PELO USUÁRIO 
 

A validação do produto foi muito positiva. Os alunos demonstraram 

bastante interesse pelo jogo e ficaram entusiasmados para começar a 

atividade. O jogo atendeu aos requisitos esperados, favorecendo a 

aprendizagem e oportunizando o desenvolvimento do raciocínio-lógico 

matemático, da linguagem, da inteligência, da emoção e do social das 

crianças. 

 

FIGURA 26 - Validação da primeira opção de atividade do jogo referente aos 
conceitos matemáticos fundamentais. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 27 - Validação da primeira opção de atividade do jogo referente aos 
conceitos matemáticos fundamentais. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

Na primeira opção de atividade do jogo, a expectativa de ser o próximo 

aluno a rodar o pião contribuiu para que as crianças se envolvessem 

ativamente, interagindo e auxiliando o jogador para que este associasse o 

conceito matemático correspondente ao comando dado. Essas associações 

se deram de formas distintas, onde cada criança pôde desenvolver o seu 

próprio raciocínio para descobrir qual carta precisava ser descartada. 
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FIGURA 28 - Validação da segunda opção de atividade do jogo referente as 
operações matemáticas. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 29 - Validação da segunda opção de atividade do jogo referente as 
operações matemáticas. 

 
FONTE: O Autor. 

 

Durante a aplicação da atividade envolvendo as operações 

matemáticas, os grupos de alunos utilizaram diversas estratégias para 

vencerem o desafio proposto. Enquanto um dos grupos foi montando as contas 

para depois resolvê-las, o outro grupo pensava primeiro como seria toda a 

operação para em seguida montá-la. 

 Para a construção do produto final, foi desenvolvido um novo pião, de 

modo a atender as necessidades do projeto. Os componentes do jogo também 

foram aprimorados e, para isso, foi realizado um estudo de quais materiais 

poderiam ser utilizados. 
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9. LEVANTAMENTO DE MATERIAIS 
 

 
Esta etapa já havia sido realizada antes mesmo da “Geração de 

Alternativas”, porém houve a necessidade de se efetuar um estudo mais 

aprofundado dos materiais, de forma a atender as especificidades do projeto. 

Foram considerados aspectos como: preço, qualidade de acabamento, 

qualidade de impressão, conforto durante o manuseio e resistência – 

principalmente quanto as cartas, devido a possibilidade de que as mesmas 

fossem amassadas, sujas ou até mesmo rasgadas durante o seu uso.  

Incialmente, foram pesquisados, no mercado, quais materiais eram 

utilizados nos similares de jogos correspondentes a mesma faixa etária do jogo 

proposto. Essa informação, porém, não era disponibilizada pelos fabricantes. 

Para contornar este problema, procurou-se analisar, fisicamente, o aspecto 

dos materiais já existentes no mercado, de forma a comparar e assegurar a 

qualidade final do produto projetado. 

Após esta análise, foram levantados quais materiais eram comumente 

utilizados na fabricação industrial de cartas de jogos, sendo eles: folhas de 

papel, filmes ou folhas de plástico (acetato de celulose e policloreto de vinil - 

PVC). As cartas feitas de papel apresentam menor resistência quando 

comparadas às cartas de plástico, porém possuem maior variação de tipos 

(duplex, tríplex, couché, glossy etc.), possibilitando um acabamento 

diferenciado. Porém, nem todos os tipos de papéis são apropriados para a 

fabricação final de cartas, como é o caso do papel couché, que chegou a ser 

considerado como uma opção para o projeto, por exemplo. Por este papel ser 

revestido por uma fina camada de gesso, ele acaba sendo mais suscetível a 

danos durante o manuseio, principalmente quando amassado. Mesmo assim, 

o papel Couché é comumente utilizado na construção de protótipos de jogos 

de cartas, por ser mais acessível e possuir um acabamento que se assemelha 

ao industrial. O papel, seja ele qual for, ainda pode ser submetido a um 

processo de laminação, que consiste em um acabamento gráfico pelo qual o 
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material impresso recebe uma fina camada de material plástico transparente, 

aumentando a sua durabilidade. O acabamento também pode ser feito através 

do processo de plastificação, onde a camada de plástico é mais espessa e 

oferece, portanto, maior resistência ao produto. A plastificação, porém, acaba 

por tornar o material demasiado rígido, o que, neste caso, atrapalharia o 

manuseio das cartas. Este método também não é comumente utilizado na 

indústria, pois devido a suas limitações não consegue oferecer o acabamento 

final necessário ao produto e, por isso, foi descartado. Como existem diversos 

tipos de papéis, foram apenas evidenciados aqueles tipos e gramaturas que 

são mais comumente usados pela indústria de jogos em geral. Todas essas 

informações estão discriminadas na tabela 1. 

 

TABELA 1- Levantamento dos materiais utilizados na fabricação de cartas 

de jogos. 

Tipo de 

Material 

Especificações Durabilidade Acabamento Preço Conforto 

Couché 

com 

laminação 

300+ g/m² 

290 g/m² 

270 g/m² 

x ✓ x ✓ 

Triplex 

com 

laminação 

350 g/m² 

300 g/m² 

250 g/m² 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Triplex 350 g/m² 

300 g/m² 

250 g/m² 

x x ✓ ✓ 

PVC 

Standard 

100% Plástico ✓ ✓ x x 

FONTE: O Autor. 
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Para a confecção do pião também foram levantadas informações acerca 

da matéria-prima utilizada na fabricação. Para isso, foram comparados 

componentes similares existentes em outros jogos, tais como: miniaturas, 

pinos e peões de tabuleiro. Em sua maioria, estes elementos são produzidos 

a partir de um material plástico, mais comumente o plástico poliestireno. Este 

material apresenta inúmeras vantagens, tais como: alta durabilidade, fácil 

limpeza, resistência a corrosão e resistência a quebras. Esta matéria-prima 

torna possível a criação de peças em formatos variados, uma vez que o 

processo de fabricação se dá através de um molde e injeção. Porém, para isso, 

são necessários maquinários específicos e altas tiragens (aproximadamente 

acima de trezentas unidades) de forma a compensar o preço da produção. 

Apesar de ser o material ideal para o pião, não seria possível desenvolver o 

modelo final com esta matéria-prima, uma vez que se trata de um projeto 

acadêmico. Para contornar este problema, foi decidido que seria utilizado, na 

construção do modelo final do pião, o processo de impressão 3D, uma vez que 

este também é constituído de plástico, moldado a partir de filamentos, de 

acordo com o formato desejado. 

Já para a embalagem externa do jogo, estudou-se a possibilidade de 

utilizar o cartão paraná revestido com adesivo vinil, contendo a identidade 

visual do jogo. A parte interna da caixa, poderia ser confeccionada utilizando 

como matéria-prima papel ou plástico. Porém, como dito anteriormente, o 

plástico exigiria uma produção de larga escala e, portanto, optou-se pela 

confecção do berço de papel, onde os componentes do jogo poderiam ser 

armazenados de forma organizada. 

Uma vez levantadas todas essas informações, o estudo dos materiais 

pôde ainda contar com a colaboração do professor e designer gráfico Airton 

Costa dos Santos. Ele teve a preocupação de assinalar quais materiais eram 

utilizados pela indústria, de forma a garantir que o trabalho ficasse o mais 

próximo possível da realidade. Considerando as especificações do projeto, ele 

recomendou para as cartas os seguintes materiais: papel tríplex/supremo ou 
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plástico PVC. O couchê foi confirmado pelo professor como sendo um tipo de 

papel não utilizado pela indústria de jogos de cartas e, por isso, foi 

definitivamente descartado como opção para o projeto. O professor orientou 

que o plástico PVC, apesar de ser o material que melhor atenderia no quesito 

resistência das cartas, acabaria por aumentar demasiadamente o preço final 

do produto, fator este que também deve ser considerado, uma vez que o 

projeto visa atender as escolas de baixa renda. O cartão tríplex conseguiria 

alcançar um nível de resistência satisfatório, embora inferior ao plástico PVC. 

O professor Airton Santos ainda apresentou informações relevantes a respeito 

do material que poderia ser utilizado na embalagem: a caixa poderia ser de 

cartão duplex ou tríplex, dependendo do peso dos componentes do jogo e da 

dimensão total da embalagem. O professor ainda foi questionado sobre a 

opção de se utilizar o cartão paraná, ou até mesmo o papelão junto com o vinil 

adesivo para confeccionar a embalagem. Ele orientou que este material 

poderia ser utilizado na construção do protótipo, mas que por exigir um trabalho 

manual, não era viável se pensássemos em termos industriais. Já para o berço, 

o professor apontou que poderiam ser utilizados quaisquer um dos dois 

materiais sugeridos para a caixa da embalagem. Ele assinalou que, durante a 

construção do berço, fosse considerada a organização dos componentes e a 

forma do próprio molde, de modo que os vincos garantissem a sustentação da 

base do papel. 

 Tendo em vista todas as informações coletadas, optou-se por, 

primeiramente, construir um modelo das cartas e do pião, de forma a ter como 

resultado o volume total dos componentes, para que assim, fosse possível 

definir a configuração da embalagem. Estes modelos serão apresentados no 

tópico “Desenvolvimento da Embalagem” (p.87) contido neste relatório. 

Baseado no dimensionamento da caixa, optou-se pela utilização do 

cartão tríplex 350g/m², de forma a oferecer uma maior sustentação e 

resistência para a embalagem. Para a escolha do material das cartas, foi 

levantado orçamento em gráficas, onde foi possível concluir que o plástico 
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PVC se tornaria quase inacessível, pois comprometeria demais o preço final 

do produto, principalmente pelo fato de que o jogo é composto por uma 

quantidade considerável de cartas (quatrocentas e quarenta cartas).  Se 

levarmos em conta, por exemplo, que um baralho de cartas de plástico com 

cinquenta e duas cartas custa atualmente, em média, vinte reais, concluímos 

que só para as cartas do jogo seriam embutidos no custo final do produto 

aproximadamente cento e sessenta reais. Isso subiria consideravelmente o 

valor do jogo como um todo. Por isso, foi escolhido como material final do 

produto o cartão tríplex 350g/m² com acabamento em laminação fosca. Apesar 

desta escolha diminuir a vida útil do produto quando comparado ao PVC, ela 

ainda compensa em relação ao custo, pois mesmo que a escola recomprasse 

o produto quando este fosse danificado, sairia muito mais barato do que 

adquirir o material final em PVC, com o custo mais elevado.  

Já para o mecanismo do pião foi considerada a utilização do próprio 

papel ou tecido. Foram realizados testes especificamente com o papel EVA - 

etileno acetato de vinil e com o tecido tricoline com elastano. O tecido foi 

escolhido por ser melhor adaptável ao mecanismo que será mostrado mais à 

frente neste relatório. Como os comandos do jogo ficarão gravados no 

mecanismo, foram pesquisados quais processos poderiam ser utilizados para 

fazer a inscrição das palavras no tecido. Foram consideradas as técnicas de 

bordado, silk screen, silk a laser e transfer. Devido ao pequeno tamanho das 

letras, o bordado e o silk screen foram descartados, pois não conseguiriam 

oferecer a precisão necessária durante a impressão, podendo atrapalhar a 

legibilidade do produto final. O silk a laser, comparado aos demais, é um 

processo mais preciso, porém mais caro. Sendo assim, optou-se pela 

utilização da técnica transfer. Esta técnica consiste em imprimir, em uma folha 

de transfer, a imagem que será estampada e, em seguida, submeter o tecido 

a uma prensa térmica junto à folha de transfer que, em altas temperaturas, 

transfere as palavras para o tecido. Para garantir a qualidade da aplicação da 

técnica, foram realizados testes com este tipo de impressão que constataram 
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uma perda considerável na elasticidade do tecido, comprometendo, 

consequentemente, o mecanismo a ser implantado no pião. Para contornar 

este problema, foram consultadas empresas especializadas neste tipo de 

serviço, a fim de entender quais processos de estamparia seriam adequados 

para tecidos elásticos. A estampa, neste tipo de material, deve ser realizada 

através de um processo denominado sublimação, procedimento este, bem 

similar a técnica de transfer: uma imagem é impressa em um papel sublimático 

que é submetido a uma prensa térmica que, em altas temperaturas, transfere 

a tinta do papel para o tecido. Porém, é obrigatório, neste processo, que o 

tecido tenha poliéster em sua composição. As empresas que prestam serviço 

ao consumidor final apenas realizam estampas em tecidos que sejam 100% 

(cem por cento) poliéster (tecido não-elástico). O processo de sublimação em 

tecidos de poliéster com elastano em sua composição é apenas realizado em 

escala industrial, necessitando de uma produção mínima de 10 (dez) metros 

lineares. Apesar deste material e processo serem recomendados para a 

construção do mecanismo do pião, não seria possível aplicá-los na construção 

do protótipo. Para a confecção do modelo que foi desenvolvido, foram testadas 

duas soluções que seriam capazes de devolver a elasticidade perdida ao 

aplicar a técnica de transfer ao tecido com elastano: a primeira consiste na 

utilização de fitas elásticas e a segunda na aplicação de linha elástica (Lastex). 

A fita elástica acabou por dificultar o manuseio do produto, diferentemente da 

linha elástica, que apesar de oferecer uma menor elasticidade, conferiu ao 

tecido a tensão suficiente para que o mecanismo funcionasse de forma 

confortável para o usuário. Posteriormente, foi sugerido, pelos profissionais da 

área, a substituição da técnica de sublimação pela técnica do silk digital, uma 

vez que esta oferece uma maior pigmentação, contribuindo para um melhor 

acabamento do produto. O silk digital consiste na impressão direta da arte no 

tecido, que também deve ser composto por uma alta porcentagem de poliéster 

(mínimo 97%). 
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TABELA 2 - Materiais utilizados no processo de fabricação em escala 

industrial e no protótipo do jogo. 

Componente 

do jogo 

Material utilizado na fabricação 

em escala industrial 

Material utilizado no 

protótipo 

Cartas Tríplex 300 g/m² acabamento 

em laminação fosca 

Tríplex 300 g/m² 

acabamento em 

laminação fosca 

Embalagem Tríplex 350 g/m² com 

impressão da arte diretamente 

no papel – acabamento 

industrial (faca para corte e 

vinco)  

Tríplex 350 g/m² com 

aplicação da arte em vinil 

adesivo fosco – 

acabamento manual 

Berço da 

embalagem 

Tríplex 350g/m² - acabamento 

industrial (faca para corte e 

vinco) 

Tríplex 350g/m² - 

acabamento manual em 

contact 

Pião Plástico poliestireno – processo 

industrial: injeção 

Plástico ABS – 

impressão 3D -

acabamento manual com 

primer e tinta spray 

Mecanismo do 

pião 

Tecido poliéster com elastano – 

processo industrial de 

impressão: silk digital 

Tecido tricoline elastano 

– processo manual de 

impressão: transfer - 

acabamento com costura 

em fita elástica (lastex) 

Manual Papel couché 180g/m² Papel couché 180g/m² 

FONTE: O Autor. 
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10. PROJETAÇÃO ERGONÔMICA 
 

Durante a criação do modelo para a validação, já havia sido considerado 

o estudo referente a “Projetação Ergônomica”. 

 

10.1. Requisitos e necessidades do projeto 

 

● Ambiente: salas de aula de turmas do 1º ao 3º ano da educação 

básica. 

● Estrutura: o produto deve ser dimensionado e posicionado de forma 

que o manuseio seja confortável para os usuários (alunos). 

 

10.2. Requisitos da tarefa: tomadas de decisões e acionamentos 

 

TABELA 3 - Requisitos da tarefa. 

TOMADA DE INFORMAÇÃO 
As cartas devem estar no campo visual das crianças durante a realização 

da atividade 
ACIONAMENTO 

As cartas e o pião devem estar no campo acional das crianças 
FONTE: O Autor. 

 

 

Os requisitos da tarefa apresentados estão diretamente relacionados 

com o mobiliário utilizado nas salas de aula e, portanto, o estudo 

antropométrico realizado foi apenas direcionado para o conforto do usuário 

durante o manuseio do produto em si. 

 

10.3. População acomodada 

 
Foi estimado qual a população usuária que deveria ser acomodada 

durante a utilização do produto projetado.  

População acomodada: 
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● Maior usuário: criança de 8 anos  

● Menor usuário: criança de 6 anos 

 

10.4. Manequins antropométricos 

 
As dimensões do produto foram baseadas no tamanho das mãos do 

menor usuário, utilizando como referência o livro do Dreyfuss. Também foram 

consideradas as dimensões das cartas já existentes no mercado. 

 

 

FIGURA 30 - Dimensão da carta (esquerda) e dimensão da mão do menor 
usuário (direita). 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

11. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS - PIÃO 
 

Durante a geração de alternativas, buscaram-se soluções visuais a fim 

de tornar o objeto mais fluído, sem comprometer os seus elementos 

geométricos principais. Desta forma, o pião assumiria uma forma lúdica, 

através da brincadeira com ângulos retos e curvas acentuadas. Este padrão 
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visual também foi utilizado como base durante a construção da identidade 

visual do projeto. 

 

FIGURA 31 - Alternativas para o pião: soluções visuais. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

A alternativa número 3 (três) foi a que melhor atendeu aos requisitos 

citados anteriormente. Os lados levemente inclinados contribuem para a 

identificação do comando que está sendo requisitado, pois a face que deve ser 

evidenciada fica em destaque devido à sombra projetada nos demais lados do 

objeto. 

Uma vez definida a forma, foram elaborados mecanismos que 

pudessem ser utilizados para alterar as informações contidas em cada face 

dos piões, de acordo com a turma e com a dificuldade requerida durante a 

aplicação do jogo. 

Os conceitos que devem ser mostrados em cada uma das faces dos 

piões seguem os seguintes parâmetros: 

 

1. Durante a aplicação da primeira opção de atividade voltada para os 

conceitos básicos fundamentais (pião hexagonal): 
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● 1º ano da educação básica: par; ímpar; antecessor/sucessor; par; 

ímpar; antecessor/sucessor. 

● 2º e 3º anos da educação básica: par; ímpar; antecessor/sucessor; 

múltiplo de 2; múltiplo de 3; antecessor/sucessor. 

 

2. Durante a aplicação da segunda opção de atividade voltada para as 

operações matemáticas (pião quadrado): 

 

● 1º ano da educação básica: adição; subtração; adição; subtração. 

● 2 º e 3º anos da educação básica: adição; subtração; multiplicação; 

divisão. 

 

 

FIGURA 32 - Alternativas para o pião: mecanismos. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

A primeira alternativa de mecanismo consiste em peças individuais que 

contém informações que darão os comandos do jogo. Estas peças devem ser 

encaixadas em cada uma das faces do pião, respeitando os parâmetros 

descritos anteriormente. Na segunda alternativa, as faces dos piões são 

compostas por janelas, nas quais estão exibidos os conteúdos referentes a 
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atividade. Para que essas informações sejam trocadas, dependendo da turma 

em que o jogo está sendo aplicado, basta apenas que o professor deslize o 

botão, fazendo com que as informações escondidas atrás da janela substituam 

as atuais. Já a terceira alternativa consiste em um envoltório previamente 

configurado de acordo com os parâmetros anteriormente mostrados. Sendo 

assim, o professor apenas necessita colocar o envoltório correspondente ao 

ano da turma na qual ele deseja aplicar o jogo. Por ser uma solução mais 

simples, tanto em termos de confecção quanto no que diz respeito a 

usabilidade do usuário, a terceira alternativa foi a escolhida como solução para 

o projeto. 

Após estas etapas, foram realizados testes de dimensionamento das 

faces dos piões a partir de modelos de papel (figura 33). Foi considerado o 

tamanho que atenderia melhor o manuseio e a legibilidade durante a utilização 

do produto. A dimensão definitiva está apresentada no tópico “Desenho 

Técnico” (p.107). 

 

FIGURA 33 - Testes de dimensionamento das faces dos piões. 

 
FONTE: O Autor. 

 

  

Durante a definição dos materiais que seriam utilizados no envoltório, 

foram realizados diversos testes de usabilidade e acabamento, como 

mencionado anteriormente no tópico “Levantamento de Materiais” (p.62). 
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Alguns destes testes estão apresentados na figura 34, sendo a última 

alternativa escolhida como sendo a melhor solução para o projeto. 

 

FIGURA 34 - Testes de usabilidade e acabamento do envoltório. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

12. DESENVOLVIMENTO DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA 
 
12.1. Identidade visual do jogo 

 

Primeiramente, foram analisados similares de jogos de cartas a fim de 

entender melhor as características visuais que compunham este tipo de 

produto. 

O jogo “NUMBERS” apresenta cores suaves e ilustrações que 

preenchem metade do espaço das cartas, relacionando os números com a 

quantidade de figuras existentes. Este recurso visual para auxiliar os alunos a 

contar foi desconsiderado, uma vez que a proposta do produto projetado 

consiste em introduzir a ideia do abstrato no ensino do raciocínio lógico-

matemático. 
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FIGURA 35 - Similares: Jogo “NUMBERS”. 

 
FONTE: Amazon. 

 

O jogo de cartas “UNO” apresenta, de forma simples e clara, as 

informações necessárias para que o jogador consiga executar as ações 

durante o seu turno. Apesar de não possuir ilustrações, apresenta cores fortes 

e vivas, além de um aspecto visual que oferece dinamismo para a atividade. 

  



  
 

 
 76 

 

FIGURA 36 - Similares: Jogo UNO. 

 
FONTE: Arsludica. 

 

 Apesar de jogos de baralho não serem destinados a faixa etária na qual 

o projeto está inserido, é importante observar como o redesign envolvendo 

ilustrações pode influenciar no aspecto visual, transformando cartas simples 

em objetos muito mais interessantes e divertidos para o público. 
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FIGURA 37 - Similares: Baralho. 

 
FONTE: Bucephalus Games. 

 

No similar “Mini Goblins Cards” é possível identificar uma temática 

específica, envolvendo personagens que são representados nas mais variadas 

situações. É interessante ressaltar o uso das cores, assim como a posição 

escolhida para as ilustrações e para os números representados nas cartas. As 

cores possuem um papel importante quanto ao aspecto visual, mas diferente 

dos outros jogos, não parecem transmitir alguma informação ou associação 

relevante. Quanto as ilustrações, estas aparecem centralizadas e destacadas, 

enquanto os números são apenas exibidos nas extremidades das cartas. Este 

tipo de recurso acaba não sendo tão interessante para o projeto que está 

sendo desenvolvido, pois é utilizado quando o jogador segura várias cartas em 

sua mão, fazendo um “leque” e deixando apenas os cantos das cartas à 

mostra. Devido as dimensões das mãos das crianças, seria praticamente 

impossível que elas realizassem tais movimentos. Desta forma, esta solução 

visual, apesar de comum nos jogos de cartas, foi descartada. Ainda é 
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importante ressaltar que, devido ao projeto se tratar de um jogo pedagógico 

envolvendo diretamente o raciocínio lógico-matemático, é esperado que os 

números sejam a informação em destaque nas cartas. 

 

FIGURA 38 - Similares: “Mini Goblins Cards”. 

 
FONTE: Dom2D 

 

 Apesar das suas diferenças, cada um destes jogos apresenta 

características semelhantes: personagens ou ilustrações fortes; cores variadas 

e marcantes e simplicidade das informações que necessitam ser destacadas. 

Todas essas características tornam estes jogos visualmente expressivos, 

claros em suas mensagens e divertidos! O desenvolvimento da identidade 

visual, além de contar com o contraste dos ângulos retos e das curvas 

acentuadas, também leva em consideração todas estas características 

mencionadas. 
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 Após a definição destes elementos, foi pensado quais temas poderiam 

representar o jogo proposto. A temática de monstrinhos foi escolhida para este 

projeto, pois através de um contexto sólido, o jogador pode associar 

personagens, cores e conceitos com a prática do raciocínio lógico-matemático. 

Este contexto se deu através da criação de uma pequena história retratando o 

ambiente dos monstrinhos e oferecendo aos jogadores a missão de ajudá-los. 

 Uma vez definido o tema, procurou-se observar os similares de jogos 

populares no mercado, analisando a composição da embalagem, a 

representação da marca e os conteúdos apresentados pelas empresas (figura 

39 a 41). 

  

FIGURA 39 - Similares embalagem: Desafino. 

 
FONTE: Grow. 
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FIGURA 40 - Similares embalagem: Imagem e Ação. 

 
FONTE: Grow. 

 

FIGURA 41 - Similares embalagem: Banco Imobiliário. 

 
FONTE: Estrela. 
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Esta análise permitiu o levantamento de informações importantes que 

foram utilizadas como referências para o projeto. Os jogos pesquisados 

apresentam nomes fortes que estão sempre acompanhados por um guia 

visual, como uma faixa ou uma linha. Além disso, também pôde-se perceber 

que, em muitas situações, trocadilhos e brincadeiras entre as palavras estão 

presentes, principalmente na forma de slogans. A maioria das embalagens 

pesquisadas apresenta ilustrações acompanhadas de informações relevantes, 

como idade, restrição, número de peças, etc. Esses dados variam de acordo 

com a particularidade de cada produto. 

 A partir desta pesquisa, teve-se a liberdade de explorar e utilizar a 

brincadeira com as palavras, reforçando as características infantis e divertidas 

que fazem parte do projeto. Deste modo, foram definidas as diretrizes que 

compõem a identidade visual do jogo: 

● Nome do jogo: Monstrológico 

● Contexto: As crianças devem realizar atividades voltadas para o 

raciocínio lógico-matemático, de maneira lúdica, utilizando como 

pretexto auxiliar os personagens da história em diferentes situações. 

Os alunos deverão ajudar os monstrinhos a encontrarem os seus 

amigos para que juntos possam consertar a nave que os levará de 

volta para casa: a Monstrolândia. 

● Slogans/ Frases: “Monstrológico: a lógica dos monstros.” /“Raciocínio 

lógico não é o monstro que parece ser.”/“Seja você o monstro da 

Matemática.”/“O jogo que vai te desafiar.”/“Você encara o desafio?”. 

● Tipografia principal: Aleo Sans Family - possui características 

amigáveis; baseada em ângulos retos e linhas curvas; números com 

identificação clara para a faixa etária do jogo. 

● Tipografia auxiliar: Lato Family e Oswald Family. 

● Paleta de cores monstrinhos:  cores vibrantes, de forma a destacar a 

personalidade de cada monstrinho e manter o caráter lúdico do jogo. 
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● Paleta de cores identidade visual: cores neutras, de forma a 

contrastar com as cores vibrantes dos monstrinhos. 

 

FIGURA 42 - Tipografia principal. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

 Para a escolha da paleta de cores, foram realizados diversos testes de 

impressão, chegando então, ao resultado apresentado (figura 43). 

 

FIGURA 43 - Paleta de cores. 

 
FONTE: O Autor. 

 
 

Após a definição dos princípios visuais a serem adotados, teve início a 

projetação gráfica dos elementos que compõem o jogo, tais como as cartas 

numéricas e as ilustrações dos personagens monstrinhos (figura 44 e figura 

45). 

  



  
 

 
 83 

 

FIGURA 44 - Ilustração dos personagens monstrinhos. 

 
FONTE: O Autor. 

 
 

FIGURA 45 - Cartas numéricas: frente. 

 
FONTE: O Autor. 

 
  

Para as cartas contendo os símbolos de operações matemáticas, optou-

se pela utilização de cores neutras, de forma a contrastar com as cores 

vibrantes dos monstrinhos. Um ponto focal nas extremidades das cartas foi 

criado, a fim de auxiliar visualmente durante o processo de construção das 

operações matemáticas. 

  



  
 

 
 84 

 

FIGURA 46 - Cartas contendo os símbolos de operações: frente. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

 Antes mesmo da definição das diretrizes que iriam constituir a 

identidade visual, já haviam sido elaboradas alternativas que poderiam compor 

a marca do produto e que, consequentemente, seriam estampadas nos versos 

das cartas. Estas alternativas foram trabalhadas e, em seguida, aprimoradas. 

 

FIGURA 47 - Alternativas das representações da marca do jogo. 

 
FONTE: O Autor. 
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 Procurou-se simplificar os elementos, de forma a encontrar soluções 

visuais que se correlacionassem com toda a identidade visual do jogo. Deste 

modo, definiu-se que a logomarca do jogo seria formada a partir de cores 

neutras, podendo sofrer variações quando estampada no verso da carta, 

assumindo, neste caso, a cor referente ao monstrinho correspondente. 

 

FIGURA 48 - Alternativas da logomarca aprimorada através da priorização da 
simplificação dos elementos e da utilização de cores neutras. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 49 - Alternativa escolhida da marca com aplicação no verso das 
cartas. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

 A partir da aplicação da marca escolhida no verso das cartas, foi 

possível constatar que nem todas as cores ofereciam o contraste necessário 

para a leitura e, por isso, pensou-se em uma nova solução gráfica: a criação 

de apenas uma faixa superior e inferior que destacasse o nome do jogo sem 

comprometer a legibilidade (figura 50). 
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FIGURA 50 - Alternativa escolhida da marca com aplicação no verso das 
cartas de forma legível. 

 
FONTE: O Autor. 

  

12.2. Embalagem 

 
Inicialmente, foram construídos modelos de referência para que fosse 

possível definir o volume necessário para cada compartimento da embalagem.  

  

FIGURA 51 - Modelos de referência para a definição do volume. 

 
FONTE: O Autor. 
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 Uma vez definido o espaço necessário para cada elemento, foram 

analisados similares a fim de compreender como eram organizados os 

componentes dos jogos existentes no mercado. 

 

FIGURA 52 - Embalagem do jogo “I love Paris”. 

 
FONTE: Sénamie Steward. 

 

 

 A embalagem do jogo “I love Paris” proporciona uma organização 

através de compartimentos moldados em plástico, possibilitando a criação de 

um suporte para o manuseio do usuário. Este mesmo tipo de suporte, quando 

feito em papel, acaba não sendo tão interessante, como mostrado na figura 

53. O acabamento final da embalagem acaba sendo comprometido, assim 

como a sua durabilidade. 

 

http://www.coroflot.com/Senamie_Steward/portfolio
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FIGURA 53 - Design de embalagem. 

 
FONTE: Imago. 

 

 

 Outras alternativas de berços foram procuradas a fim de que fossem 

encontradas soluções para encaixes feitos de papel. Nos similares “Virtuoso” 

(figura 54) e “Design Isa GAME” (figura 55) são utilizados mecanismos simples 

para a retirada das cartas, facilitando, assim, o manuseio dos componentes 

pelo usuário. Essas soluções, além de práticas, também são viáveis em termos 

de confecção, fator este que também deve ser considerado. 
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FIGURA 54 - Embalagem do jogo “Virtuoso”. 

 
FONTE: Caleb Heisey. 

 
  

http://www.calebheisey.com/
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FIGURA 55 - Embalagem “Design Isa GAME”. 

 
FONTE: Lisa Winand. 

 
 

A partir desta análise, teve início o processo de criação da embalagem 

para o jogo. Foram feitos dois modelos com o intuito de definir as dimensões 

totais e a organização dos componentes dentro da caixa. O primeiro modelo 

foi construído em papel cartão e o segundo em tríplex 350g/m². 

  

http://www.coroflot.com/TheEyeInside/portfolio
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FIGURA 56 - Primeiro modelo do berço da embalagem construído em papel 
cartão. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

FIGURA 57 - Segundo modelo do berço da embalagem construído em tríplex 
350g/m².  

 
FONTE: O Autor. 
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No primeiro modelo, foram criados compartimentos laterais destinados 

ao armazenamento das cartas. Nesta etapa, ainda estavam sendo elaboradas 

alternativas de como seria o encaixe que permitiria a retirada das cartas da 

caixa. Após a construção do segundo modelo, chegou-se a seguinte solução: 

uma “canaleta” que permitisse a divisão em compartimentos e possibilitasse, 

ao usuário o fácil acesso aos componentes. Também foram realizadas 

modificações quanto ao dimensionamento total da embalagem e ao espaço 

destinado aos envoltórios, que precisou ser aumentado. No modelo de tríplex 

foi feita a junção das arestas da embalagem através de encaixes. No entanto, 

este recurso acabou por deixar as dobras muito fracas, que rasgaram com o 

passar do tempo. Por isso, na construção do modelo final, optou-se pela 

colagem das abas. Ainda no segundo modelo, foram construídos 

compartimentos para os piões e para os envoltórios. Estes compartimentos 

foram encaixados e colados, de modo a oferecer a sustentação necessária 

para os componentes do jogo. As dimensões finais da embalagem estarão 

apresentadas no tópico “Desenho Técnico” (p.107), contido neste relatório. 

Para o acabamento final do berço, foi aplicado contact. O resultado final 

pode ser conferido no tópico “Construção do Protótipo” (p.95). 

Uma vez definido o layout da caixa, foi possível a criação da arte da 

tampa e do fundo da embalagem, tendo como base as diretrizes da identidade 

visual previamente estabelecidas. 
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FIGURA 58 - Arte aplicada na tampa da embalagem planificada. 

 
FONTE: O autor. 

 

 

FIGURA 59 - Arte aplicada no fundo da embalagem planificada. 

 
FONTE: O autor. 

 

http://www.coroflot.com/TheEyeInside/portfolio
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12.3. Manual do jogo 

 
O manual do jogo foi construído com base nas diretrizes gráficas 

anteriormente estabelecidas para o projeto. Foi definido, ainda, que ele ficaria 

armazenado sobre as cartas contendo os símbolos das operações 

matemáticas. Desta forma, foram estabelecidas as medidas a serem utilizadas. 

O manual do jogo está apresentado em tamanho real no anexo I deste 

relatório. 

 
 
12.4. Construção do protótipo 

 
O protótipo do jogo Monstrológico foi construído em etapas. A primeira 

etapa foi voltada para as cartas que compõem o jogo. Após a impressão na 

gráfica, verificou-se que não havia homogeneidade nas bordas do material e o 

comprimento de raio apresentado era bem inferior quando comparado ao 

projetado. Para corrigir estes problemas, o arredondamento dos cantos das 

cartas foi realizado através de uma canteadeira manual. 
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FIGURA 60 - Cartas antes e depois do arredondamento com a canteadeira 
manual. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

A etapa seguinte foi a construção da embalagem externa do jogo. Para 

isso, a caixa da embalagem foi planificada no computador e impressa. Essa 

impressão serviu como molde, auxiliando durante o processo de corte (régua 

e estilete) e vinco (boleador) do cartão tríplex. Depois desta etapa, foi aplicado, 

com o auxílio de uma espátula, o vinil adesivo, contendo a arte, diretamente 

no papel tríplex, previamente cortado. O berço da embalagem foi construído 

de forma similar a caixa externa do jogo. Não houve nenhum tipo de aplicação 

de arte no berço, porém o seu acabamento foi realizado com contact. 
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FIGURA 61 - Corte da caixa a partir do molde impresso. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

A etapa que envolve a construção do manual do jogo foi constituída pela 

elaboração do conteúdo impresso em papel couché 180g/m². Em seguida, o 

manual foi devidamente cortado, vincado e dobrado. 

Quanto aos piões, estes foram confeccionados através da impressora 

3D. Para o acabamento foi aplicada massa corrida, cujo o resultado não foi 

satisfatório. Por isso, para o modelo final foram utilizadas duas camadas de 

primer, diretamente no plástico. O primer foi lixado para, em seguida, receber 

a camada de tinta. 
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FIGURA 62 - Impressão dos piões. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

FIGURA 63 - Aplicação do primer nos piões. 

 
FONTE: O Autor. 
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Para a elaboração do envoltório, foi realizado o corte do tecido Tricoline 

com elastano, respeitando-se as medidas para o encaixe perfeito no pião. 

Toda a costura do tecido foi feita com a máquina Singer. Em seguida, foi 

aplicado o Transfer em toda a extensão do material. 

Seguem, a seguir, as fotos do resultado do protótipo finalizado. 

 

FIGURA 64 - Protótipo: cartas numéricas. 

 
FONTE: O Autor. 

 

FIGURA 65 - Protótipo: cartas contendo os símbolos das operações 
matemáticas. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 66 - Protótipo: tampa da embalagem. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

FIGURA 67 - Protótipo: fundo da embalagem. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 68 - Protótipo: berço da embalagem. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

FIGURA 69 - Protótipo: encaixe da tampa e do fundo da embalagem. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 70 - Protótipo: piões. 

 
FONTE: O Autor. 

 

 

 FIGURA 71 - Protótipo: embalagem e seus componentes. 

 
FONTE: O Autor. 
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13. VALIDAÇÃO COM O USUÁRIO 
 

A aplicação do jogo Monstrológico superou as expectativas, pois os 

alunos revelaram grande entusiasmo com a temática e participaram 

ativamente das atividades. As crianças se divertiram e interagiram o tempo 

todo, trocando informações e tomando decisões para solucionar os desafios 

propostos. Durante as partidas foi possível notar a concentração e o raciocínio 

lógico de cada aluno diante do problema apresentado. Também pôde-se 

observar como cada criança cumpria as regras do jogo, como se comunicava 

e de que forma se relacionava com os colegas de classe. Esses são aspectos 

importantes que podem contribuir para que o professor conheça melhor o seu 

aluno, ajudando-o a suprir as suas dificuldades. 

O material escolhido atendeu aos requisitos especificados, 

principalmente quanto a resistência. Ao término do jogo, as cartas estavam em 

bom estado de conservação, pois não foram amassadas ou sujas, inclusive as 

que caíram no chão durante a atividade. 

Na validação ainda foi possível testar o mecanismo dos envoltórios e o 

uso dos piões, não havendo qualquer dificuldade, principalmente quanto a 

questão do manuseio pelos alunos. 

É importante destacar que, para a validação do produto, foi 

disponibilizado pela escola um tempo de aula, ou seja 40 (quarenta) minutos. 

Neste tempo, foi possível aplicar as duas atividades do jogo, respeitando-se o 

tempo estimado, sem que houvesse a necessidade de a professora 

reprogramar as atividades previstas para aquele dia. A atividade que envolve 

os conceitos matemáticos fundamentais requer um tempo maior para ser 

aplicada, mesmo assim foi possível realizar uma rodada, com durabilidade 

aproximada de quinze minutos, sem que houvesse prejuízo quanto ao 

entusiasmo, participação e desempenho dos alunos. O tempo restante foi 

designado para a aplicação da atividade que envolve as operações 

matemáticas, sendo realizadas cinco rodadas ao todo. 
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A partir deste resultado pode-se afirmar que é viável a aplicação do jogo 

pedagógico Monstrológico em sala de aula, pois além de ser um recurso 

pedagógico diferente e divertido, permite que o professor reforce os conteúdos 

trabalhados, favorecendo a comunicação, a interação e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático de seus alunos.  

 
FIGURA 72 - Validação com o protótipo da primeira opção de atividade do 

jogo referente aos conceitos matemáticos fundamentais. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 73 - Validação com o protótipo da primeira opção de atividade do 
jogo referente aos conceitos matemáticos fundamentais. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 74 - Validação com o protótipo da segunda opção de atividade do 
jogo referente as operações matemáticas. 

 
FONTE: O Autor. 
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FIGURA 75 - Validação com o protótipo da segunda opção de atividade do 
jogo referente as operações matemáticas. 

 
FONTE: O Autor. 

 
 
 
14. DESENHO TÉCNICO 
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15. CONCLUSÃO 
 

Ao lidar com situações do cotidiano escolar, foi constatada a imensa 

dificuldade que os alunos apresentam em relação aos conteúdos de 

Matemática, principalmente quando se deparam com atividades que envolvem 

o raciocínio lógico. Para mudar este contexto, foi criado o jogo pedagógico 

Monstrológico, que possibilita, no ambiente de sala de aula, uma experiência 

diversificada e prazerosa, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem 

através do lúdico, da interação e da afetividade. 

Oportunizar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático requer 

que o professor crie estratégias para gerar em seus alunos o senso 

argumentativo, onde sejam capazes de criar, interpretar, formular hipóteses e 

solucionar problemas. Esta tarefa não tem sido fácil, pois os recursos didáticos 

adotados, na maioria das vezes, limitam-se a livros, apostilas e impressos 

disponíveis na internet. Estes materiais acabam sendo pouco interessantes 

para as crianças, fazendo com que elas, na maioria das vezes, respondam de 

forma automática e repetitiva. Por isso, o jogo Monstrológico apresenta 

elementos que atraem a atenção das crianças, envolvendo-as na atividade. Os 

personagens monstrinhos, as cores fortes, a expectativa para ser o próximo a 

rodar o pião e vencer o jogo fazem com que as crianças se sintam motivadas 

a continuarem brincando e aprendendo! 

Este material foi desenvolvido a partir das necessidades apontadas 

pelos próprios educadores, principalmente no que diz respeito à aplicação de 

conteúdos relacionados às operações matemáticas. O jogo também abrange 

alguns dos conceitos matemáticos fundamentais, que podem ser explorados 

de diversas formas. 

A duração do jogo foi outro ponto positivo para o projeto, uma vez que 

pode ser aplicado sem comprometer que outras atividades sejam 

desenvolvidas no decorrer do dia de aula.   

Este resultado só foi possível a partir de observações, pesquisas e 

testes, que levaram o produto a alcançar resultados bastante satisfatórios, 
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agradando tanto aos alunos quanto aos professores e atendendo, assim, as 

suas necessidades durante o processo de ensino-aprendizagem. 
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ANEXO I – MANUAL DO JOGO MONSTROLÓGICO 

Dados do anexo: Manual do jogo. 
Fonte: O Autor. 
Ano: 2017. 
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