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RESUMO 

 
 
MEDINA COELI, Luíza. Procure Bem: Jogo pedagógico de auxílio ao 
tratamento de crianças disléxicas. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
2017. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.) 
 
 
O projeto consiste em um jogo pedagógico de auxílio ao tratamento de crianças 
disléxicas para ser utilizado durante os atendimentos de profissionais das 
áreas da educação e da saúde, como a Pedagogia, Fonoaudiologia, Psicologia 
e Neurologia. A dislexia é um distúrbio específico da linguagem, caracterizado 
pela dificuldade de decodificar palavras simples, causando frequentemente 
problemas de leitura, aquisição e capacidade de escrever e soletrar. Ao iniciar 
o projeto, buscou-se conhecer mais aprofundadamente sobre a dislexia 
através de artigos, pesquisas, questionários e, principalmente, 
acompanhamentos da terapia das crianças portadoras do transtorno.  As 
visitas realizadas ao Centro de Educação e Saúde Ser Integral – CESI 
permitiram averiguar quais eram as dificuldades mais comuns na Dislexia e 
quais eram os maiores desafios enfrentados pelas pedagogas e pela 
fonoaudióloga da instituição. A partir das informações coletadas, foi possível 
criar um jogo que contribui para a alfabetização de disléxicos e também explora 
outras diversas habilidades da criança como a capacidade de assimilação, a 
memória tanto visual quanto auditiva, a percepção espacial e questões 
operatórias. Outro fator importante é que o jogo consegue acompanhar e se 
adaptar aos diferentes graus de dificuldades apresentados pelas mais diversas 
crianças. 
 
Palavras-chaves: Design de Produto. Dislexia. Educação. Criança. 
Alfabetização. Desenvolvimento infantil. Pedagogia. Fonoaudiologia. 
Psicologia. Neurologia.  
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ABSTRACT 

 
MEDINA COELI, Luíza. Procure Bem: Jogo pedagógico de auxílio ao 
tratamento de crianças disléxicas. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
2017. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.) 
 
 
The project consists of a pedagogical game to aid the treatment of dyslexic 
children to be used during the service of professionals in the areas of education 
and health, such as Pedagogy, Speech Therapy, Psychology and Neurology. 
Dyslexia is a specific language disorder characterized by the difficulty of 
decoding simple words, often causing issues with regards to macrolinguistics 
as well as reading, writing and spelling. At the beginning of the project, we 
sought to learn more about dyslexia through articles, surveys, questionnaires 
and mainly the monitoring of children's therapy with the disorder. The visits 
made to the Center for Integral Education and Health - CESI allowed to unveil 
what were the most common difficulties in Dyslexia and what were the biggest 
challenges faced by the pedagogues and speech therapist of the institution. 
From the information collected, it was possible to create a game which 
contributes to the literacy of dyslexics and also explores other diverse skills of 
the child as the capacity for assimilation, both visual and auditory memory, 
spatial perception and operative questions. Another important factor is that the 
game can follow and adapt to the different degrees of difficulties presented by 
the most diverse children. 
 
Keywords: Product Design. Dyslexia. Education. Child. Literacy. Child 
development. Pedagogy. Speech Therapy. Psychology. Neurology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório visa apresentar um projeto de auxílio ao tratamento de 

crianças disléxicas que foi realizado a partir da observação e do design 

participativo, considerando as áreas de educação e da saúde envolvidas, como 

a Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia e Neurologia, para poder 

compreender o papel de cada uma delas no desenvolvimento da criança. 

Segundo a definição adotada pela IDA - International Dyslexia 

Association (2002),  

A dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem 
de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no 
reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de 
decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente 
resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são 
inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. 

Após a definição do tema, tornou-se necessário buscar um local em que 

pudesse conhecer o meio e os tipos de usuários que iriam futuramente interagir 

com o produto. O local escolhido para a realização de visitas foi o Centro de 

Educação e Saúde Ser Integral – CESI, uma associação sem fins lucrativos ou 

econômicos que tem como objetivo principal ajudar crianças de 3 a 10 anos de 

idade com dificuldades escolares, de aprendizagem, cognitivos ou de 

desenvolvimento. O trabalho realizado no CESI é um trabalho em equipe e os 

especialistas envolvidos pertencem às áreas de fonoaudiologia, psicologia e 

psicopedagogia. Cada tarefa lá realizada é essencial para alcançar melhorias 

nos transtornos de aprendizagem, logo foi fundamental conhecer melhor a 

atuação destas áreas dentro da Dislexia para desenvolver um produto que 

atendesse as expectativas.  

Deste momento em diante o Design participativo tornou-se fundamental. 

Através dele que foi possível conhecer os métodos utilizados pelas 

profissionais da área e definir qual seria a busca do design dentro das novas 

áreas exploradas, quais os aspectos mais pertinentes a serem considerados, 
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descobrir os requisitos necessários e compreender que a usabilidade do 

produto deveria contribuir com o trabalho e a meta das funcionárias do CESI, 

mas também o principal: agradar e motivar a criança disléxica, pois o interesse 

da mesma na melhora de seu desempenho é imprescindível. Por esta razão 

que um dos objetivos principais do produto é aplicar a relação do aprender 

brincando no tratamento de dislexia somado aos demais objetivos da 

Tecnologia Assistiva. “O objetivo maior da TA é proporcionar à pessoa com 

deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através 

da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, 

habilidades de seu aprendizado e trabalho” (BERSH, 2013, p.2).  

Logo, o produto desenvolvido tem como proposta facilitar o aprendizado 

àqueles que buscam inclusão social de forma lúdica.  
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1. A DISLEXIA 

 

"Uma criança disléxica é inteligente, habilidosa em tarefas manuais, 

mas persiste um quadro de dificuldade de leitura da educação infantil à 

educação superior" (MARTINS, 2001). O grande problema desse transtorno é 

que ele é, muitas vezes, atribuído a uma má alfabetização, a falta de atenção 

por parte do aluno, a falta de motivação e até mesmo a problemas relacionados 

à condição socioeconômica da criança, o que é um erro. Pelo fato de a pré-

escola ou a educação infantil serem o momento de alfabetização, o mais 

comum é que o problema seja identificado ainda nessa fase do aprendizado. 

Há grande importância no diagnóstico correto da dislexia através de 

uma equipe multidisciplinar, pois esta avaliação permite averiguar as 

condições da criança para promover um acompanhamento adequado e 

eficiente das dificuldades apresentadas, podendo direcionar este tratamento 

justamente para as peculiaridades apresentadas por cada um dos indivíduos, 

proporcionando assim resultados palpáveis. 

Existem alguns sinais mais comuns, que podem servir como um alerta 

de que a criança talvez seja disléxica, como: 

 

● Confusão entre sílabas e letras - As crianças com dislexia confudem 

letras que possuem grafias semelhantes como “h” e “n” e também as 

que tem o som semelhante como “d” e “t”; 

● Desenvolvimento motor afetado - As crianças disléxicas podem 

demorar a engatinhar, a caminhar ou até mesmo sentar, sendo que 

o problema pode ser observado também algum tempo mais tarde em 

dificuldades com certas brincadeiras como desenhar; 

● Memória e raciocínio - Os sintomas da dislexia não necessariamente 

se restringem apenas a parte escrita. Eles podem aparecer através 
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da dificuldade de acompanhar um raciocínio ou uma explicação mais 

longa. 

 

De acordo com MARTINS (2001),  

É necessário que o diagnóstico da dislexia seja precoce, isto é, os pais e 
educadores se preocupem em encontrar indícios de dislexia em crianças 
aparentemente normais já nos primeiros anos de educação infantil, 
envolvendo as crianças de 4 a 5 anos de idade. Quando não se diagnostica a 
dislexia, ainda na educação infantil, os distúrbios de letras podem levar 
crianças de 8 a 9, no ensino fundamental, a apresentar perturbações de ordem 
emocional, afetiva e linguística. Uma criança disléxica encontra dificuldade de 
ler e as frustrações acumuladas podem conduzir a comportamentos anti-
sociais, à agressividade e a uma situação de marginalização progressiva. 

A linguagem é fundamental para o sucesso escolar. Ela está presente 

em todas as disciplinas e todos os professores são potencialmente professores 

de linguagem, porque utilizam a língua materna como instrumento de 

transmissão de informações. Devido a isso uma criança disléxica 

provavelmente terá dificuldades nas demais disciplinas caso não consiga 

superar os obstáculos presentes na aprendizagem da leitura e escrita. 

 

2. BENEFÍCIOS DO JOGO EM CRIANÇAS COM DISLEXIA 

 

 O jogo tem grande influência no processo de desenvolvimento e 

assume uma função vital para o indivíduo. Jogar é dispor-se às incertezas e 

enfrentar desafios em busca de entretenimento e aprendizagem, por esta 

razão que a utilização do jogo na intervenção pedagógica é uma atividade que 

favorece a aprendizagem para a leitura e escrita de crianças com dislexia e 

com outras patologias. 

Um jogo pode ser definido como educativo quando atua como motivador 

do processo de ensino, estimulando a criança a superar desafios e obter novos 

conhecimentos de uma forma prazerosa, já que foge do modo tradicional a 

qual a criança geralmente está mais habituada.  
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Segundo MARQUES (2014),  

Os jogos podem ser ferramentes de instrução eficientes, pois eles facilitam a 
aprendizagem e aumentam a capacidade de retenção do que foi ensinado, 
exercitando as funções mentais e intelectuais do aluno. Além disso, também 
permitem a identificação e compreensão de regras, reconhecimento dos 
contextos em que estas estão a ser utilizadas e, ainda, a invenção de novos 
contextos para a modificação das mesmas.  

Logo, os jogos são vistos como uma boa estratégia de aprendizagem 

pela pespectiva pedagógica, porém quando voltados para a dislexia certos 

cuidados devem ser tomados, pois, como dito por MARQUES (2014), a maioria 

das crianças disléxicas rejeitam atividades de leitura, mecânicas e repetitivas, 

então o ideal para alcançar progressos no interesse da criança por textos é 

que haja a repetição de pequenas palavras e sons, bem como a memorização 

dos mesmos. O progresso da criança disléxica será gradual, até que ela já 

esteja familiarizada com um maior vocabulário e esteja apta de unir as palavras 

para poder avançar na compreensão textual.  

 

3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Na primeira visita ao Centro de Educação e Saúde Ser Integral, foram 

realizadas entrevistas com a Fonoaudióloga, Psicopedagoga e Psicóloga do 

local para poder compreender as principais dificuldades enfrentadas pelas 

crianças disléxicas 

Os sintomas da dislexia variam de acordo com os diferentes graus do 

transtorno, logo, cada criança é um caso e possuí suas particularidades, mas 

a principal dificuldade de quem possui este distúrbio é em decodificar as letras 

do alfabeto e tudo o que é relacionado à leitura.  A dificuldade presente na 

leitura se deve também ao fato de que o disléxico não consegue associar o 

símbolo gráfico e as letras ao som que eles representam. São por estas razões 

comentadas que a fase de alfabetização nas escolas é um período muito 
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conturbado para a criança, que acaba por se desinteressar pelas atividades 

tradicionais que lhe são oferecidas. 

Os obstáculos acadêmicos enfrentados pelos disléxicos acabam por 

atingir sua autoestima e faz com que estas crianças se sintam incapazes de 

aprender. A socialização com colegas, professores e até mesmo familiares fica 

por diversas vezes comprometida, uma consequência do problema.  

Em relação ao material utilizado na terapia, foi verificado que são 

usados diversos jogos na tentativa de entreter a criança e também obter 

melhoras no seu tratamento, porém estes jogos não são especialmente 

voltados para crianças que possuem algum tipo de dificuldade na 

aprendizagem, logo, é comum que elas não consigam acompanhar e alcançar 

o objetivo do jogo.  

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

O CESI atende crianças de 3 a 10 anos de idade com dificuldades 

escolares, de aprendizagem, cognitivos ou de desenvolvimento, porém foi 

necessário limitar uma parcela desses usuários para que o produto atendesse 

exatemente às necessidades daquele público. 

Como a dislexia é mais facilmente descoberta durante a fase de 

alfabetização, foi decidido trabalhar com crianças de 5 a 10 anos. Durante as 

visitas ao CESI foi notável que muitas das crianças que frequentam o instituto 

ainda apresentam grandes dificuldades na leitura e escrita, mesmo as mais 

velhas que já estão mais avançadas na escola. 

Assim sendo, o público alvo são crianças disléxicas de 5 a 10 anos de 

idade e profissionais das áreas de educação e da saúde envolvidas no 

tratamento da dislexia, como a Pedagogia, Fonoaudiologia e Psicologia. Além 

disso, também pode-se considerar os pais e familiares que queiram participar 

e contribuir para o desenvolvimento da criança. 
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5. JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a doutora em psicologia cognitiva pela Universidade de 

Dundee, na Escócia, Ângela Maria Vieira Pinheiro, professora titular do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

e presidente do II Fórum Mundial de Dislexia (IIWDF) que ocorreu em 2014, 

pesquisas em diferentes países apontam que a prevalência da dislexia pode 

chegar a 10% da população, ou mais. Desse modo, cerca de 700 milhões de 

pessoas no mundo sofrem desta condição. 

A pesquisadora lembra que “a dislexia é o distúrbio (ou transtorno) do 

aprendizado mais frequentemente identificado na sala de aula. Está 

relacionado, diretamente, à reprovação escolar, sendo causa de 15% delas. 

Em nosso meio, entre alunos das séries iniciais (escolas regulares) têm sido 

identificados problemas em cerca de 8%”. Ela diz que concorda com os que 

dizem “que a condição pode atingir igualmente pessoas das raças branca, 

negra ou amarela, ricas e pobres, famosas ou anônimas, pessoas inteligentes 

ou mais limitadas”.  

Já segundo a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), a dislexia afeta 

cerca de 7% das crianças, a maioria meninos. Apesar da grande incidência, 

muitas escolas e professores ainda não estão preparados para lidar com esse 

transtorno, de difícil diagnóstico. 

 

6. MOTIVAÇÃO 

 

Após realizar a disciplina de Tópicos Especiais em Educação em 

Design, pude averiguar a existência de Interdisciplinaridade entre as duas 

áreas que curso: Design e Letras. Interessada nesta possibilidade, pesquisei 
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qual tema para projeto seria capaz de unir ambos os cursos, e em minha 

pesquisa encontrei sobre a Dislexia.  

O tema conquistou a minha atenção e interesse, pois além do motivo já 

citado, eu poderia trabalhar com Tecnologia Assistiva novamente, que foi o 

projeto que mais gostei de realizar durante a minha graduação em Desenho 

Industrial.  

 As crianças disléxicas também precisam de instrumentos pedagógicos 

para enfrentar suas limitações, porém, em minhas pesquisas pude observar 

que há uma ausência deles no mercado e os já existentes não possuem 

atrativos às crianças. Este fator me deixou ainda mais entusiasmada com o 

projeto e com a chance de ajudar não só na alfabetização de crianças que 

apresentam este distúrbio, como das demais, pois um projeto inclusivo agrega 

a todos. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 
A partir dos relatos feitos pelas funcionárias do CESI e pelos pais de 

disléxicos, o projeto passou a ter por foco alcançar melhoras na leitura e escrita 

das crianças disléxicas através de um produto que fuja das atividades 

tradicionais aplicadas nas escolas e que instigue o interesse e curiosidade do 

aluno para que ele se sinta mais motivado em aprender, respeitando sempre 

suas limitações e dificuldades. 

 

8. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As conversas com as funcionárias do CESI e com os pais de crianças 

disléxicas mais as informações colhidas através da observação de todo o 

processo realizado na terapia foram essenciais para realizar a 

problematização. Pelo caráter do tema deste projeto, os problemas foram 



  
 

 
 26 

 

classificados em três categorias distintas: Problemas acadêmicos, problemas 

cognitivos e perceptivos e problemas sociais e emocionais. 

Problemas acadêmicos: 

● Ausência de material didático adaptado - As crianças disléxicas têm, 

por lei, direito a provas adaptadas (letras e espaçamentos maiores, 

por exemplo), porém não há adaptações em seu material didático, o 

que dificulta a leitura e estudo. 

● Ausência de jogos pedagógicos voltados para disléxicos - No 

desenvolvimento infantil é extremamente comum a utilização de 

jogos pedagógicos, porém estes jogos disponíveis no mercado em 

sua maioria não são voltados para disléxicos e os poucos existentes 

não despertam interesse dos usuários pela atividade. Alguns 

profissionais envolvidos com o tratamento de dislexia buscam 

projetar alguns materiais para suprir a necessidade, porém são 

produtos em mateirias precários e sem estudo ergonômico. 

● Falta de preparo de professores - Em muitos casos as crianças 

disléxicas têm que lidar com a falta de preparo de seus professores 

que não sabem como encarar o problema e não reconhecem que 

estes alunos possuem um ritmo de aprendizado diferente de seus 

colegas.  
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Figura 1. Professora auxiliando aluna com dificuldade 

FONTE: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 

Problemas Cognitivos e Perceptivos: 

● Aquisição e automação da leitura e da escrita - Os disléxicos 

possuem dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os 

símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de 

signos escritos em signos verbais. 

● Memória - É comum que disléxicos apresentem alterações tanto na 

memória auditiva como na memória visual. 

● Percepção espacial e visual - Muitos dos disléxicos confundem direita 

e esquerda e a dificuldade na percepção espacial acaba por 

prejudicar nas anotações no caderno feitas pela criança, tornando 

tudo que foi copiadao ainda mais difícil de compreender. 

● Concentração - Disléxicos constumam ser mais desatentos, um 

exemplo é que eles têm até mesmo dificuldade em se comunicar 

quando outras pessoas estão falando ao seu redor. 

● Organização - Muitas vezes o material escolar do aluno com dislexia 

é bem bagunçado, isto porque a desorganização é uma das 
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perturbações que acompanha os disléxicos. Constantes atrasos na 

entrega de trabalhos escolares e perda de seus pertences são outros 

exemplos da dificuldade em se organizar.  

 

 

Figura 2. Criança disléxica realizando atividade de leitura 

FONTE: O autor 

 

 

Figura 3. Atividade de reconhecimento das letras 

FONTE: O autor 
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Figura 4. Anotações de um aluno com dislexia 

                      FONTE: O autor, foto tirada do caderno de um aluno do CESI 

 

Problemas emocionais e sociais: 

● Baixa autoestima e autoconfiança - Todas as dificuldades que os 

disléxicos enfrentam acabam por atingir sua autoestima e 

autoconfiança, tornando-os bem inseguros. 

● Desmotivação - Devido às dificuldades, é comum que os disléxicos 

se sintam desmotivados a novos aprendizados, principalmente em 

relação à vida acadêmica. 

● Desenvolvimento social - Por falta de preparo de reconhecimento da 

dislexia, as crianças que possuem este transtorno geralmente são 

rotuladas como preguiçosas, desinteressadas, lerdas e burras por 

seus colegas de turma, professores e até mesmo familiares. Estes 

fatores levam a criança a ter maior dificuldade em se socializar e 

interagir com as pessoas de seu convívio.  
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Figura 5. Menina desmotivada 

FONTE: https://assets.change.org/ 

 

9. SISTEMATIZAÇÃO 

 

9.1. Caracterização e posição serial do sistema 

A criança disléxica com dificuldades na aprendizagem de leitura e 

escrita (entrada) irá receber um diagnóstico de dislexia ou apresentará 

dificuldades no aprendizado que caracterizem a dislexia (sistema alimentador) 

e irá começar a frequentar o CESI – Centro de Educação e Saúde ser Integral 

(sistema alvo). O CESI irá ajudar crianças de 3 a 10 anos de idade com 

dificuldades escolares de aprendizagem (meta). Para isso, eles contam com 

os diversos materiais didáticos além das próprias experiências e formações 

acadêmicas das profissionais (requisitos). Os diferentes graus do transtorno e 

o TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (restrições) são 

fatores que prejudicam o sistema não permitindo que ele funcione com 

perfeição. Após um tempo frequentando o CESI, se o sistema estiver 

funcionando perfeitamente, a criança terá a sua potencialidade desenvolvida 

(sistema ulterior). As profissionais devem ser capazes de entender a 

necessidade de cada uma das crianças para que estas não venham a realizar 
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um exercício que não seja compatível com o seu nível de aprendizado 

(resultados despropositados), podendo causar monotonia e frustrações. 

 

 
Figura 6. Caracterização e posição serial do sistema 

FONTE: O autor. 
 

 
9.2. Ordenação hierárquica do sistema 

 

O sistema alvo escolhido foi o CESI – Centro de Educação e Saúde ser 

Integral que fica localizado na Av. Paulo de Frontin (Supra-sistema) na cidade 

do Rio de Janeiro (Ecossistema). Os subsistemas são as salas da 

fonoaudióloga e da psicopedagoga e os sub-subsistemas são os materiais 

utilizados na terapia (jogos, livros, cadernos, boquinhas). 
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Figura 7. Ordenação hierárquica do sistema 
FONTE: O autor. 
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9.3. Expansão do sistema 

 

 
Figura 8. Expansão do sistema 

FONTE: O autor. 

 
 
9.3. Modelagem Comunicacional do Sistema 

 

 
Figura 9. Modelagem comunicacional do sistema 

FONTE: O autor. 
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10. PARECER ERGONÔMICO 

 
10.1. Tabela GUT 

Tabela 1. GUT 
 

Categoria Problema Gravidade Urgência Tendência GxUxT 

 
 
 
 

Problemas 
Acadêmicos 

Ausência de 
material didático 
adaptado 

4 3 3 36 

Ausência de 
jogos 
pedagógicos 
voltados para 
disléxicos 

4 3 3 36 

Falta de preparo 
de professores 

4 4 3 48 

 
 
 

Problemas 
Cognitivos 

Aquisição e 
automação da 
leitura e da 
escrita 

5 5 5 125 

Memória 3 3 3 27 

Percepção 
espacial e 
orientacional 

2 3 3 18 

Concentração 5 4 3 60 

Organização 4 4 4 64 

Problemas 
emocionais e 

sociais 

Baixa autoestima  4 5 5 100 

Desmotivação 5 5 5 125 

Desenvolvimento 
social 

4 4 4 64 

FONTE: O autor. 

 

De acordo com os resultados obtidos, percebemos que os problemas 

relacionados à aquisição e automação da leitura e escrita e a desmotivação do 

aluno são as questões mais preocupantes e que merecem maior atenção já 

que oferecem mais chances de causar maiores consequências ao usuário. 
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10.2. Sugestões preliminares de melhoria 

 
Depois de observar os principais problemas, sugere-se um jogo 

pedagógico voltado para as necessidades dos disléxicos que auxilie na 

aquisição e automação da leitura e da escrita e dê a motivação necessária ao 

aprendizado. 

 

10.3. Conclusão 

 
O foco do projeto está em resolver o principal problema que é a 

aquisição e automação da leitura e da escrita, como foi constatado com a GUT, 

porém a intenção é considerar todos os demais problemas identificados e que, 

na medida do possível, sejam solucionados.  

 

11. ANÁLISE DE SIMILARES 

 
Para a análise de similares foram selecionados alguns jogos utilizados 

no CESI pela fonoaudióloga e pela psicopedagoga, jogos de celulares e tablets 

para crianças com dislexia e um jogo voltado para disléxicos desenvolvido por 

um grupo de alunos de Design. 
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Figura 10. Caixa do jogo Palavra Secreta da GROW 
FONTE: http://lojagrow.vteximg.com.br/ 

 

Jogo Palavra secreta da Grow: Neste jogo uma carta com figuras é 

virada e nela há códigos que precisam ser decifrados com rapidez para 

desvendar qual é a palavra secreta contida na carta. Este é um dos jogos 

utilizados no CESI, treina não apenas o raciocínio como também a formação 

de palavras através das sílabas. A faixa etária do jogo é a partir de 7 anos, pois 

é necessário que a criança já esteja alfabetizada. O Palavra Secreta é 

composto por um tabuleiro, um alvo, 66 cartas, 4 peões e um dado. 

 

 

Figura 11. Componentes do jogo Batedor da Candide 
FONTE: https://mthumbs.buscape.com.br/ 
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Jogo Batedor da Candide: O jogo é composto por quatro “batedores”, 

um conjunto de cartas ilustradas e uma caixinha de sons. As cartas são 

posicionadas em uma superfície com suas ilustrações viradas para cima. Após 

cada jogador estar segurando um “batedor”, o botão da caixinha é acionado e 

diferentes sons são emitidos de forma aleatória, o objetivo do jogador é 

associar o som à figura e bater na carta antes de seu adversário. Ao final do 

jogo vence aquele que possuir mais cartas. Este jogo é utilizado pelas 

profissionais para treinar a atenção, associação e audição das crianças. 

 

 

Figura 12. Componentes do jogo Descobrindo as letras 
FONTE: https://images-americanas.b2w.io/ 

 

Descobrindo as letras aeiou da Toyster: Jogo de associação e encaixe 

de vogais e figuras bem conhecidas. Regras simples e peças grandes e 

resistentes. Utilizado para facilitar os primeiros contatos da criança com as 

letras. 

https://images-americanas.b2w.io/


  
 

 
 38 

 

 

Figura 13. Jogo Dominó de A a Z 
FONTE: https://static.wmobjects.com.br/ 

 

Jogo Dominó de A a Z da Carlu: O jogo de dominó já bem conhecido, 

mas este possui letras e imagens, ao invés dos números, que devem ser 

associadas durante a partida. 

 

 
 

Figura 14. Interface do jogo Arqueiro defensor 
FONTE: https://lh4.ggpht.com/ 

 

Jogo Arqueiro defensor para Android: Desenvolvido por alunos do ITA 

(Instituto Tecnológico de Aeronáutica), a missão do jogo Arqueiro Defensor é 

defender o castelo dos inimigos atirando flechas. Contudo, para realmente 

imobilizar os oponentes, é preciso primeiro acertar qual palavra está sendo dita 

quando se acerta o alvo. O jogo tem o cuidado de usar palavras de grafia 

https://lh4.ggpht.com/
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parecida, mas que tem diferente orientação no espaço, como “u e n”, “m e w”, 

entre outras que costumam causar confusão entre as crianças com dislexia. 

 

 

Figura 15. Interface do jogo Aramumo 
FONTE: https://abrilveja.files.wordpress.com/ 

 

Jogo Aramumo para Android: Vencedor de um concurso de jogos para 

crianças com dislexia promovido pelo Instituto ABCD, que atua no ensino de 

crianças com distúrbios de aprendizagem, o game “Aramumo” é ótimo para 

treinar a leitura e a escrita. Neste aplicativo o jogador primeiramente ouve um 

conjunto de palavras e depois deve arrastar as sílabas que se encontram em 

bolhas flutuantes para a sua correta posição na palavra-cruzada. O jogo 

trabalha a escrita ao mesmo tempo em que a pronúncia, estimulando a criança 

a associar os sons às palavras. 
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Figura 16. Jogo desafio das Letras 
FONTE: http://www.fucapi.br/ 

 

 

Jogo Desafio das Letras: Este jogo foi desenvolvido por um grupo de 

alunos e professores do curso de Design da Faculdade Fucapi para auxiliar no 

ensino pedagógico de crianças com Dislexia. Consiste em um jogo de cartas 

de figuras e letras do alfabeto, que deve ser utilizado com um auxílio do 

pedagogo. O condutor do jogo puxa uma carta, em que há uma figura com seu 

nome logo em baixo, ele fornece informações sobre o objeto que está na carta 

para facilitar a compreensão do conceito e associação da palavra ao objeto. 

Após mostrar a carta à criança, ela deverá tentar relacionar seu nome à figura. 

Utilizando o conjunto de cartas que contém as letras do alfabeto, deve montar 

a palavra escrita na carta que contém a figura. 

 

 

 

http://www.fucapi.br/
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12. DIAGNOSE ERGONÔMICA 

 
12.1. Caracterização da tarefa 

 
Figura 17 – Caracterização da tarefa 

 
Figura 17. Caracterização da tarefa 

FONTE: O autor.  
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12.2. Discriminação da tarefa 

 
Figura 18. Quadro de atividades e meios 

FONTE: O autor.  

 
12.3. Ambiência da tarefa 

Análise Macro ergonômica: Há um responsável por realizar o 

atendimento e explicar as atividades. 

Análise Comportamental da tarefa: A criança chega ao CESI, entra na 

sala em que será realizado o atendimento, se acomoda na cadeira em frente 

a profissional e aguarda as orientações das atividades que serão realizadas. 

Ambiência tecnológica: A tarefa não exige o uso de materiais 

tecnológicos. Porém, há objetos tecnológicos auxiliares, como ar 

condicionado. 
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Ambiência física (ruído, temperatura, iluminação): A iluminação é 

através da utilização de lâmpadas incandescentes e a temperatura ambiente 

sofre influência de um ar condicionado. Não foram constatados ruídos. 

 

12.4. Fluxograma 

No CESI - Centro de educação e saúde ser Integral há diversas crianças 

com diferentes diagnósticos, cada uma com seus problemas próprios e 

dificuldades específicas, devido a isso as funcionárias do local analisam o caso 

de cada criança e verificam suas principais dificuldades para poder aplicar 

atividades que auxiliem o aluno a supera-las.  Com a intenção de que os 

atendimentos não se tornem repetitivos e enfadonhos, as funcionárias do local 

tentam a cada dia trazer novas atividades para serem trabalhadas utilizando 

da sua criatividade, conhecimento e materiais disponíveis. Por esta razão 

torna-se inviável realizar um fluxograma das atividades da tarefa. 

 

12.5. Registros comportamentais 

12.5.1. Registros cursivo contínuo 

O responsável deixa a criança no CESI no horário do seu atendimento. 

Este atendimento é realizado uma vez por semana e tem duração de 45 

minutos. A recepcionista autoriza a criança a ir para sala da profissional que 

irá atendê-la. Ao chegar à sala, a criança se acomoda em uma cadeira 

localizada em frente à mesa da funcionária. A profissional verifica sua ficha de 

anotações sobre o aluno e decide quais atividades serão realizadas de acordo 

com as principais dificuldades da criança. A profissional pega todos os objetos 

que serão necessários para a realização da atividade escolhida e organiza em 

cima de sua mesa. Logo após, explica detalhadamente o que a criança deverá 

fazer e confirma se ela entendeu. Inicia-se a atividade e durante a atividade, a 

profissional dá orientações e explora diferentes habilidades da criança. 

Dependendo do tempo que durou para a atividade ser concluída, a funcionária 
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decide se aplicará outra atividade ou se irá continuar com a mesma até chegar 

ao final do atendimento. 

 

12.5.2. Atividades do tratamento de dislexia 

Assim como foi explicado anteriormente no fluxograma, as profissionais 

variam bastante as atividades realizadas durante os atendimentos e a 

atividade aplicada dependerá da idade da criança, do seu ano escolar, do grau 

de dislexia de seu transtorno e das suas principais dificuldades. Neste tópico 

serão mostradas as fotos e a explicação de algumas atividades selecionadas. 

 

 
 

Figura 19. Criança jogando Batedor durante seu atendimento no CESI 
FONTE: O autor.  

 

Jogo Batedor: O Batedor é um jogo da Toyster. Neste jogo, cartas 

ilustradas são organizadas em cima da mesa e uma caixinha de som emite 

diversos sons. A criança tem que associar o som a uma das imagens e bater 

na carta, se ela acertar, ela leva a carta. Ao final da partida vence quem tiver 

mais cartas. Este jogo treina a atenção e a capacidade de assimilação. 
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Figura 20. Criança formando palavras com as Boquinhas no CESI 
FONTE: O autor.  

 

Formando palavras com as boquinhas: Nesta atividade a fonoaudióloga 

pediu para que a criança escrevesse algumas palavras utilizando as cartas das 

“Boquinhas”. 

 

 

Figura 21. Criança escrevendo com auxílio das boquinhas durante seu 
atendimento no CESI 

FONTE: O autor.  
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Ditado com estímulo visual e auxílio das boquinhas: Com a ajuda da 

cartilha das boquinhas, a fonoaudióloga pediu para que a criança escrevesse 

no papel algumas palavras que estão ilustradas nas cartas do jogo “batedor”. 

 

 
Figura 22. Criança realizando atividade de leitura e compreensão de textos 

FONTE: O autor.  

 

Leitura e compreensão de textos: A psicopedagoga pede para a criança 

ler em voz alta o livro de histórias e após a leitura realiza perguntas sobre o 

que a criança acabou de ler para verificar não só a habilidade de leitura como 

também a compreensão do texto. Esta atividade também ajuda a treinar a 

memória da criança. 
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Figura 23. Criança realizando a atividade de encaixe de ilustrações 
FONTE: O autor.  

 

Encaixe as ilustrações: Jogo de quebra cabeça em que tinha que 

encaixar determinadas imagens em seus devidos cenários. 

 

 

Figura 24. Criança jogando Cara a Cara com a fonoaudióloga durante seu 
atendimento no CESI 

FONTE: O autor.  
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Jogo Cara a Cara: Durante este atendimento a fonoaudióloga e a 

criança jogaram algumas partidas do jogo “Cara a Cara” para explorar as 

habilidades de atenção e memorização. 

 

 

Figura 25. Criança procurando as letras que lhe eram pedidas 
FONTE: O autor.  

 

Encontre as letras corretas: Nesta atividade a fonoaudióloga espalhou 

diversas letrinhas pela mesa e pediu para que a criança encontrasse algumas 

delas. Por exemplo, ela solicitava que encontrasse a letra “E” e a criança tinha 

que identifica-la no meio das demais. Após a criança encontrar estas letras, a 

profissional pediu que ela escrevesse uma palavra utilizando-as. 
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Figura 26. Criança escrevendo o nome das figuras durante seu atendimento 
no CESI 

FONTE: O autor.  

 

Desembaralhe as letras e forme palavras: A psicopedagoga colou 

algumas imagens em uma folha de papel e embaralhou as letrinhas. Na 

atividade a criança tinha que utilizar aquelas letras para escrever as palavras 

das imagens e depois transcrever no papel. 
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12.5.3. Tabela de assunção postural 

 O atendimento no CESI tem duração de 45 minutos e durante este 

tempo tanto a criança quanto a profissional permanecem sentados. 

 

Tabela 2 – Postura do pescoço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTURA DO PESCOÇO 

POSTURA FOTO 

 

 

 

 

 

Pescoço ereto 

 

 
Figura 27. Criança 

realizando a atividade 
proposta 

FONTE: O autor. 

 

 

 

 

Pescoço flexionado 

 

 
Figura 28. Criança 

realizando a atividade 
proposta 

FONTE: O autor. 
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Tabela 3 – Postura do tronco 

 

 

 

 

 

 

 

POSTURA DO TRONCO 

POSTURA FOTO 

 

 

 

 

 

 

Tronco ereto 

 

  

Figura 29. Criança realizando a 
atividade proposta 

FONTE: O autor. 

 

 

12.6. Quadro do diagnóstico 

Tabela 4 - Diagnóstico 

PROBLEMAS EXIGÊNCIAS E 
CONSTRANGIMENTOS DA 

TAREFA 

AVALIAÇÃO E 
OPINIÕES 

RECOMENDAÇÕES 

Aquisição e 
automação da 
leitura e da 
escrita 

Na execução de diversas 
atividades realizadas tanto 

dentro das salas de 
atendimento do CESI quanto 
na escola, é necessário que a 
criança leia e escreva, sendo 
esta uma tarefa de grande 

desafio para o disléxico. Em 
diversos momentos em que a 
tarefa de leitura e escrita não 
consegue ser realizada com 

Durante o 
atendimento do CESI 
a criança recebe toda 
a atenção e ajuda da 
profissional para que 

consigam realizar 
juntos a atividade 
proposta e há o 

cuidado de selecionar 
atividades que 

estejam em sintonia 

Desenvolver um 
produto 

especialmente 
voltado para as 
dificuldades dos 
disléxicos, que 

treine a leitura e 
escrita da criança e 

a ajude no 
aprendizado. É 
necessário que 
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eficiência, a tomada de 
informação e acionamento 

fica prejudicada, logo, o 
aluno não consegue 

desempenhar 
adequadamente a atividade 
proposta e acaba por sentir 
fadiga mental, desânimo e 

até mesmo estresse. 

com a desenvoltura 
da criança, porém, de 
acordo com pesquisas 

e conversas com os 
responsáveis dos 

alunos, nas escolas 
não ocorre o mesmo. 

As atividades e 
exercícios são de 

difícil execução para o 
disléxico e ele não 

consegue 
acompanhar a turma 

e o professor. 

este produto tenha 
diferentes níveis de 
complexidade para 

que possa ser 
utilizado por 

diversas crianças 
que apresentam 

diferentes graus do 
transtorno e que 
possa continuar 

sendo usado 
conforme a criança 
for avançando no 

tratamento. 

Desmotivação As atividades que envolvem a 
leitura e escrita são 

consideradas bem maçantes 
e não atraem o interesse e a 
motivação do disléxico. Na 
dislexia o aprendizado está 
diretamente ligado com a 
vontade de aprender da 

criança, logo, a desmotivação 
prejudica o aprendizado. 

Nas visitas ao CESI 
foram observados 

alguns atendimentos 
em que a profissional 

sugeria uma 
determinada 

atividade e a criança 
não apresentava 

interesse e animação 
em realiza-la ou ao 

inicia-la afirmava não 
conseguir 

acompanhar e 
acabava não 

querendo prosseguir 
com a atividade. 

A atividade a ser 
realizada pelo 

disléxico precisa 
possuir elementos 
que atraiam a sua 

atenção e interesse 
e devem estar em 

sintonia com a 
desenvoltura da 
criança, para que 
ao participar da 

atividade ela não 
se sinta 

desmotivada por 
não conseguir 

acompanhar o que 
foi proposto. 

FONTE: O autor 

 
13. ENTREVISTAS/QUESTIONÁRIOS 

 

Inicialmente foram realizadas entrevistas com as profissionais que 

trabalham no CESI. Os dados levantados evidenciaram as dificuldades que 

estas profissionais da saúde e educação encontram durante os atendimentos 

das crianças disléxicas.  
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Todas as funcionárias possuem experiência com crianças de 3 a 10 

anos de idade que apresentam dificuldades no aprendizado. Devido ao CESI 

ser uma associação sem fins lucrativos ou econômicos, de natureza 

beneficente, muitas das crianças que frequentam o atendimento não possuem 

plano de saúde, logo, têm dificuldades em conseguir realizar todos os exames 

e consultas necessárias para fechar um diagnóstico. Este é um fator que 

dificulta um pouco o trabalho realizado no local, porém as especialistas fazem 

o possível para entender cada um dos casos individuais que surge e identificar 

os sintomas e sinais que são característicos da dislexia. 

As profissionais reafirmaram que para crianças disléxicas, aprender a 

ler e a escrever é um grande desafio e que as atividades tradicionais de 

alfabetização dadas nas escolas diminuem o interesse das mesmas em 

superar este obstáculo do início da vida acadêmica. Por esta razão, na 

metodologia de ensino do CESI, utilizam-se jogos para tentar instigar a 

vontade de aprender, porém estes jogos não são adaptados às necessidades 

das crianças portadoras de dislexia então muitas vezes o aluno sente 

dificuldade em acompanhar a atividade proposta ou em compreender as regras 

do jogo escolhido. 

Elas explicaram que no disléxico a idade de leitura pode ser até dois 

anos inferior à idade cronológica e esse déficit se traduz em dificuldades e 

demora para ler, geralmente as crianças com este transtorno possuem grafia 

ruim e erros ortográficos ao escrever, assim como omissão de letras e 

espelhamento. Apesar da dislexia não possuir cura, existem tratamentos que 

permitem o aprendizado de estratégias para ler e entender, estes tratamentos 

enfatizam a assimilação de fonemas, o desenvolvimento do vocabulário, a 

melhoria da compreensão e fluência na leitura. A associação de imagens com 

palavras é uma grande contribuinte na compreensão e assimilação. 

A fonoaudióloga apresentou um método muito utilizado na alfabetização 

chamado “Boquinhas”, que é um método fonovisuoarticulatório, e em sua 

proposta se utiliza além das estratégias fônicas (fonema /som) e visuais 
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(grafema /letra), as articulatórias (articulema /boquinhas). De acordo com a 

profissional, este método contribui bastante no aprendizado, mais tarde foi 

possível observar a sua utilização em um atendimento e confirmar o que foi 

dito anteriormente. 

Outras dificuldades também citadas foram: memória, orientação 

espacial, nomeação de objetos, concentração, organização, rimas e 

orientações. Não é incomum que a dislexia seja acompanhada de déficits em 

outras funções cognitivas que não a linguagem, como a memória. A criança 

pode apresentar dificuldades com a memória de curto prazo e, especialmente, 

com a memória utilizada para informações apresentadas em sequências 

(como dias da semana e dos meses do ano). No caso da orientação espacial, 

há confusão entre direita e esquerda, por exemplo, e em relação ao 

espaçamento de objetos. Com a linguagem verbal imatura e pronúncia pobre, 

o aluno disléxico pode sentir dificuldades em nomear objetos familiares. Em 

relação às orientações, a criança enfrenta dificuldades em seguir várias 

instruções verbais dadas rapidamente, uma após a outra. 

A partir dessa análise foi possível entender as reais necessidades das 

crianças e das funcionárias de forma a poder saná-las durante a geração de 

alternativas. 

 

14. MODELAGEM VERBAL 

 

O produto desenvolvido tem como objetivo ser um jogo educativo e 

estimulante para profissionais envolvidos com o tratamento de dislexia 

utilizarem com as crianças durante o horário de atendimento. Para facilitar o 

aprendizado da leitura e escrita de forma atrativa e lúdica, o produto deve 

relacionar palavras e figuras. As figuras devem ser chamativas e interessantes 

ao público infantil. A fonte utilizada no jogo deve ser uma que maximize a 

legibilidade das letras para as crianças disléxicas, facilitando a leitura das 

palavras. Além disso, é ideal que o jogo possua diferentes níveis de 
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complexidade, para que possa continuar sendo utilizado conforme a criança 

for progredindo no tratamento e também para que seja praticável com o maior 

número de crianças possível, agregando os mais diversos graus de dislexia. O 

material do produto deve ser resistente, durável e leve. Não é indicado que 

tenha o fator limitante de tempo, pois pedagogicamente este artifício, em geral 

usado para o ensino com crianças, para estimular a disputa, é desaconselhado 

para crianças portadoras do transtorno de desordem de aprendizagem 

(dislexia). O produto também deve transmitir liberdade ao profissional, 

oferecendo diversas possibilidades de uso.  

 

15. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 
As alternativas foram geradas no decorrer do semestre através de toda 

a pesquisa realizada e das informações adquiridas em relação às 

necessidades do projeto. Foram traçados os seguintes requisitos: 

 

1. Ser resistente e durável; 

2. Possuir diferentes níveis de complexidade; 

3. Ser atrativo ao público infantil; 

4. Possuir regras de fácil compreensão; 

5. Relacionar palavras e imagens; 

6. Não ser um jogo de longa duração. 

 

A única restrição do sistema é a inconstância ou variabilidade de 

comportamentos das crianças. Após uma análise dos requisitos e restrições 

foram geradas seis alternativas, como pode ser obeservado nas ilustrações e 

explicações abaixo: 
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Figura 30. Ilustração da alternativa 1 
FONTE: O autor. 

 

 Esta primeira alternativa é composta por uma caixa de sorteio, duas 

hastes com ventosa, um conjunto de letras do alfabeto e um conjunto de cartas 

de letras e imagens. Neste jogo, a profissional escolhe um conjunto de cartas 

para trabalhar com a criança (conjunto de letras ou de imagens) e organiza 

estas cartas na superfície da mesa com as faces viradas para cima. A 

mediadora da atividade sorteia uma letra e a criança tem que encontrar e bater 

na carta que está associada ao que foi sorteado antes de seu adversário. A 

utilização das cartas letras ou das cartas com imagens irá depender do grau 

de dislexia apresentado pela criança. 
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Figura 31. Ilustração da alternativa 2 
FONTE: O autor. 

 

 A segunda alternativa é composta por um quadro branco magnético, 

marcadores de quadro branco, um conjunto de pranchas de atividades e 

diversos imãs. A profissional escolhe com qual atividade trabalhar no dia, 

separa a prancha da atividade e os imãs que serão necessários para executa-

la. Esta alternativa permite trabalhar desde os exercícios mais convencionais, 

como também jogos que trabalham com a alfabetização, raciocínio, 

assimilação e percepção.  
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Figura 12. Ilustração da alternativa 3 
FONTE: O autor. 

 

A terceira alternativa elaborada é composta por um conjunto de cartas 

ilustradas, um conjunto de letrinhas, duas colheres magnéticas e um 

recipiente. Neste jogo a criança sorteia uma carta ilustrada, identifica qual 

imagem que contém na carta e como ela é escrita. Logo após, um adversário 

de cada vez utilizando a colher magnética irá “pescar” uma letrinha contida no 

recipiente. O objetivo do jogo é conseguir obter todas as letrinhas para montar 

a palavra da carta sorteada antes do adversário. O jogo tem como proposta 

desenvolver a coordenação motora, atenção e alfabetização da criança. 
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Figura 33. Ilustração da alternativa 4 
FONTE: O autor. 

 

 A quarta alternativa é composta por um tabuleiro quadriculado, 

pecinhas quadradas contendo letras e figuras e duas fichas magnéticas. 

Inicialmente o mediador irá posicionar adequadamente algumas figuras no 

tabuleiro. Depois será sorteada uma quantidade de letrinhas para a criança e 

para o adversário. O objetivo do jogo é se livrar das letrinhas ao organiza-las 

no tabuleiro de acordo com as imagens ali presentes. Vence quem conseguir 

se livrar de todas as letras primeiro.  
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Figura 34. Ilustração da alternativa 5 
FONTE: O autor. 

 

A quinta alternativa é composta por um tabuleiro com diversas 

ilustrações, cinco conjuntos de cartas (imagem, letra, palavra, sílaba e rima) e 

dois pinos. O mediador irá puxar uma carta do conjunto de sua escolha 

(imagem, letra, palavra, sílaba ou rima) de acordo com os conhecimentos e 

grau de dislexia da criança. Após mostrar a carta, a criança terá que encontrar 

no tabuleiro qual a imagem que está associada a aquela carta. Quem encontrar 

primeiro colocará o pino sobre a imagem e levará a carta. Ao encerrar a partida 

vence aquele que tiver encontrado mais imagens, ou seja, aquele que possuir 

mais cartas. 
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Figura 35. Ilustração da alternativa 6 
FONTE: O autor. 

 

A última alternativa é composta por um livro de histórias e atividades 

para disléxicos e peças para realizar estas atividades (letras, personagens, 

imagens). A criança irá encontrar em cada página mistérios que só serão 

desvendados se ela realizar as atividades propostas com o auxílio do 

profissional envolvido no tratamento. As atividades apresentam dificuldades 

específicas dos disléxicos para que possam praticar e alcançar melhorias no 

tratamento. O objetivo principal desta atividade é treinar a compreensão de 

textos.  

 

16. MATRIZ DECISÓRIA 

 
A matriz decisória foi utilizada para analisar a alternativa que melhor se 

encaixa nos requisitos do projeto. Os pesos foram dados de acordo com a 

importância do requisito para que o projeto seja bem sucedido. 
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Através da análise, a alternativa 5 foi a escolhida, visto que era a que 

mais atendia aos requisitos do projeto. 

Tabela 5 – Matriz decisóra 

 

FONTE: O autor. 

 

17. PROJETAÇÃO ERGONÔMICA 

 
● Sistema Alvo: Jogo pedagógico de auxílio ao tratamento de crianças 

disléxicas; 

● Meta do sistema: Facilitar o aprendizado de leitura e escrita de forma 

lúdica; 

● Componentes do sistema: Tabuleiro, cartas, pinos e fichas. 

 

17.1. Requisitos e necessidades do projeto 

● Ambiente: Sala de atendimento de fonoaudiologia ou psicopedagogia 

ou salas de aula com crianças a partir do 1º ano da educação básica; 

● Estrutura: O produto deverá ser dimensionado e posicionado de 

forma que o manuseio seja confortável para os usuários (criança e 

profissionais). 

 Peso Alt.
1 

Nota Alt.
2 

Nota Alt. 
3 

Nota Alt.
4 

Nota Alt.
5 

Nota Alt.
6 

Nota 

Resistência e 
durabilidade 

4 4 16 4 16 4 16 5 20 4 16 3 12 

Diferentes 
níveis de 

complexidade 

5 4 20 5 25 4 20 3 15 5 25 5 25 

Atrativo 5 5 25 3 15 5 25 3 15 5 25 4 20 
Regras de 

simples 
compreensão 

5 5 25 4 20 4 20 4 20 5 25 4 20 

Relação 
palavras e 
imagens 

4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 4 16 

Tempo de 
duração 

4 5 20 5 20 2 8 3 12 5 20 4 16 

Total 126 116 109 102 131 109 
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17.2. Requisitos da tarefa 

Tomada de Informação 

As cartas e o tabuleiro devem estar no campo visual das crianças durante a 
realização da atividade. 

 

Acionamento 

As cartas e o pino devem estar no campo acional das crianças durante a 
realização da atividade. 

 
Nota: Os requisitos da tarefa apresentados estão diretamente 

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

antropométrico realizado foi apenas direcionado para o conforto do usuário 

durante o manuseio do produto. 

 

17.3. População usuária acomodada 

Foi estimada qual a população usuária que deveria ser acomodada 

durante a utilização do produto projetado: 

● Menor usuário: criança de 5 anos;  

● Maior usuário: criança de 10 anos. 

 

17.4. Levantamento antropométrico 

O levantamento antropométrico foi baseado em Dreyfuss (2005), que 

abrange o maior número de pessoas possíveis. 

 

17.4. 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. 
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Figura 36. Dimensão da carta (esquerda) e dimensão da mão do menor 
usuário (direita) 
FONTE: O autor. 
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18. PRODUTO 

 
18.1. Desenvolvimento da alternativa escolhida 

 
 

Figura 37. Ilustração da alternativa escolhida 
FONTE: O autor. 

 
 

No desenvolvimento da alternativa escolhida foi necessário determinar 

o número de imagens do tabuleiro e quais seriam as palavras que fariam parte 

do jogo. Através do método design participativo, todos os profissionais 

envolvidos com o tratamento de dislexia ajudaram a selecionar palavras que 

fazem parte do vocabulário de crianças de 5 anos de idade e que poderiam ser 

facilmente identificadas ao serem ilustradas, para que não ocorressem falhas 

no funcionamento das regras do jogo. A fonoaudióloga da instituição também 

sugeriu que o conjunto de cartas Letra viesse acompanhado do método das 

Boquinhas. O método, sendo multissensorial, alia sons (fonemas) às letras 
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(grafemas) e às boquinhas (articulemas), ou seja, ao gesto da boca ao se 

falarem as letras. 

Tendo como foco o requisito de proporcionar diferentes níveis de 

complexidade ao jogo, surgiu a ideia de dividir o tabuleiro em seis placas, pois 

desta maneira o produto ganha a opção de ser jogado com uma quantidade 

menor de imagens, deixando-o mais fácil para crianças mais novas e/ou com 

um grau maior de dislexia, e também torna possível de mudar constantemente 

o posicionamento das imagens ao organizar as placas de formas diferentes. 

Desta maneira as imagens deixam de ser estáticas, o dinamismo do jogo 

aumenta e impede que a criança memorize a posicação das figuras.  

Ficou definido que o jogo contaria com 72 ilustrações no total, cada uma 

das placas possuindo 12 imagens. As imagens foram organizadas de tal 

maneira que, ao unir uma placa ao seu devido par, se obtem todas as letras 

do alfabeto utilizando somente duas placas para a partida. 

O jogo é composto por 72 cartas Imagem, 72 cartas Palavra, 23 cartas 

Letra, 51 cartas Sílaba e 38 cartas Rima. Cabe ao profissional envolvido no 

tratamento de dislexia decidir qual é o conjunto de cartas ideal para ser 

trabalhado com cada criança, pois isto dependerá de diversos fatores, como: 

idade, série escolar e grau de dislexia. A carta imagem é ideal para ser utilizada 

com a criança que ainda não sabe ler e necessita de um estímulo visual para 

facilitar a assimilação. A carta letra pode ser utilizada com as crianças que 

estão iniciando a alfabetização, a profissional tendo a total liberdade de 

selecionar apenas as letras que já foram apresentadas à criança ou até mesmo 

as letras que crianças disléxicas confundem com maior frequência (p e q; b e 

d; f e t; j e i; v,w,y e u). Já o conjunto de cartas Palavra é para ser utilizado 

quando a criança já estiver apta a ler e realizar a associação sem que necessite 

de um estímulo visual. Os conjuntos de carta sílaba e rima cobram que a 

criança tenha aprendido estes conteúdos na escola e já saiba ler, é comum 

que disléxicos invertam sílabas de uma palavra e/ou acrescente uma sílaba 
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extra, e a rima é uma das maiores dificuldades dos disléxicos, estes dois 

conjuntos têm o objetivo de explorar e superar este desafio.  

A regra principal do jogo é bem simples: O profissional irá separar um 

dos conjuntos de cartas para a partida, sorteará uma carta e os dois jogadores 

irão procurar no tabuleiro qual a imagem correspondente da carta sorteada. O 

jogador que encontrar primeiro posiciona o pino sobre a imagem, se ele tiver 

acertado irá levar a carta sorteada. Ao encerrar o jogo, vence aquele que tiver 

a maior quantidade de cartas.  

Além de trabalhar letras, palavras, sílabas, rimas e contribuir para a 

alfabetização, o jogo também explora as habilidades de leitura, assimilação, 

percepção visual e espacial, concentração, respeito a regras e superação de 

desafios.  

O jogo apresenta várias maneiras de se jogar, possuindo diferentes 

conteúdos e níveis de dificuldade para poder acompanhar o desenvolvimento 

da criança no decorrer de seu tratamento. O manual de instruções faz parte do 

projeto e explicará as regras detalhadamente e as demais atividades possíveis 

de serem realizadas. 

 

18.2. Modelo de teste 

 Antes de avançar com o produto, foi criado um modelo para testar as 

regras do jogo e verificar se seria bem aceito pelo público alvo. 

O tabuleiro do modelo contém 30 ilustrações e suas dimensões são de 

28 cm de largura e 24 cm de altura, já as cartas têm 5 cm de altura e 7 cm de 

largura. Ambos foram impressos em papel off-set. 

A validação do modelo de teste foi feita no Colégio Nossa Senhora da 

Misericórdia, com alunos do segundo ano do ensino fundamental. O jogo foi 

testado por seis crianças, sendo duas delas disléxicas. As meninas disléxicas 

sentiram maior dificuldade do que as demais crianças, mas conseguiram 

compreender bem as regras e avançar bastante durante a partida. Apesar dos 



  
 

 
 68 

 

desafios, continuaram atentas e participativas e mesmo após encerrar a 

partida quiseram continuar jogando, o que prova que o jogo foi bem aceito. 

Após a validação ficou constatado que as regras do jogo estavam 

funcionando adequadamente e que o produto cumpriu com a proposta de 

proporcionar divertimento e aprendizagem, o que possibilitou dar continuidade 

ao projeto.  

 

 

Figura 38. Modelo de teste 
FONTE: O autor. 
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Figura 39. Crianças do segundo ano do ensino fundamental testando o 
modelo 

FONTE: O autor. 

 

 
Figura 40. Crianças do segundo ano do ensino fundamental testando o 

modelo 
FONTE: O autor. 
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Figura 41. Meninas disléxicas da turma testando o modelo 
FONTE: O autor. 

 

 
Figura 42. Autora do jogo sendo mediadora da partida 

FONTE: O autor. 
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18.3. Boquinhas 

Para o desenvolvimento das cartas pertencentes ao conjunto Letra, foi 

necessário realizar um ensaio fotográfico do gesto das bocas ao emitir o som 

das letras.  

O método das boquinhas foi criado pela Dra. Renata Jardini para 

reabilitar distúrbios da leitura e escrita, e, atualmente é usado em salas de aula 

regulares, consultórios e escolas especializadas. Por ser um método utilizado 

no CESI, a fonoaudióloga do local explicou e mostrou como era cada 

articulema, o que possibilitou tirar as fotos corretamente.  

Após o ensaio, as fotos passaram pela aprovação das profissionais 

envolvidas e sofreram um tratamento de imagem. 

 

Figura 43. Fotos tratadas do ensaio fotográfico das boquinhas 
FONTE: O autor. 
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18.4. Estudo das ilustrações 

Para dar continuidade ao projeto, foi primordial a criação dos desenhos 

que iriam ilustrar tanto o tabuleiro, como as cartas pertencentes ao conjunto 

Imagem. Nesta etapa do projeto a participação das crianças foi fundamental, 

pois para se adequar a proposta do jogo as imagens tinham como requisito ser 

facilmente reconhecíveis e atrair a atenção do público alvo.  

Foi decidido que fariam parte do jogo ilustrações de animais, objetos, 

comidas, meios de transporte, personagens e partes do corpo humano. As 

palavras que seriam ilustradas para o jogo foram previamente selecionadas 

com a ajuda dos profissionais envolvidos no tratamento de dislexia.  

O processo criativo contou com rascunhos inicialmente feitos a mão, 

que foram apresentados às crianças para verificar quais ilustrações cumpriam 

com os requisitos propostos.  

 

 

Figura 44. Rascunho da ilustração do coelho 
FONTE: O autor. 
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Figura 45. Rascunho da ilustração do coelho 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 46. Rascunho das ilustrações do coelho 
FONTE: O autor. 
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Figura 47. Rascunho das ilustrações da abelha 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 48. Rascunho das ilustrações do dinossauro 
FONTE: O autor. 

 

Figura 49. Rascunho das ilustrações do elefante 
FONTE: O autor. 
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Figura 50. Rascunho das ilustrações da foca 
FONTE: O autor. 

 

 

 

Figura 51. Rascunho da ilustração da girafa 
FONTE: O autor. 
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Figura 52. Rascunho das ilustrações da baleia 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 53. Rascunho da ilustração do leão 
FONTE: O autor. 
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Figura 54. Rascunho da ilustração do hipopótamo 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 55. Rascunho da ilustração da ovelha 
FONTE: O autor. 
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Figura 56. Rascunho da ilustração da zebra 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 57. Rascunho da ilustração da tartaruga 
FONTE: O autor. 
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Figura 58. Rascunho da ilustração do jacaré 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 59. Rascunho da ilustração do urso 
FONTE: O autor. 
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Figura 60. Rascunho da ilustração da vaca 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 61. Rascunho da ilustração do porco 
FONTE: O autor. 
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Figura 62. Rascunho das ilustrações 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 63. Rascunho da ilustração da sereia 
FONTE: O autor. 
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Figura 64. Rascunho da ilustração do zumbi 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 65. Rascunho da ilustração do unicórnio 
FONTE: O autor. 
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Figura 66. Rascunho da ilustração da fada 
FONTE: O autor. 

 

Os desenhos que atendiam aos requisitos foram selecionados e a etapa 

seguite foi o processo de desenho e pintura digital de cada uma das 

ilustrações. 

 

Figura 67. Processo de desenho e pintural digital 
FONTE: O autor. 



  
 

 
 84 

 

 

18.5. Ilustrações finalizadas 

 

 

Figura 68. Ilustrações finalizadas 
FONTE: O autor. 
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Figura 69. Ilustrações finalizadas 
FONTE: O autor. 
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Figura 70. Ilustrações finalizadas 
FONTE: O autor. 

 

18.6. Identidade visual 

O nome escolhido para o jogo foi “Procure Bem”. Desenvolver uma 

identidade visual foi de grande importância, pois uma das principais propostas 

do projeto é que o produto se torne atrativo e interessante ao público infantil, 

para conseguir despertar a motivação no aprendizado. É importante que ao 

olhar para embalagem e para os componentes do jogo, a criança associe a 

diversão e fique entusiasmada para iniciar a atividade, ou seja, o produto deve 

causar o impacto contrário das práticas de alfabetização tradicionais que ela 

está acostumada. Tendo como base este conceito deu-se início ao processo 

criativo da identidade visual.  

A tipografia escolhida foi a Open Dyslexic, uma fonte de texto 

especialmente desenhada para os disléxicos. Foi desenvolvida por Abelardo 

Gonzalez em 2001, sendo caracterizada por um acentuado pronuciamento na 

base inferior das letras para reconhece-las mais facilmente. O motivo da 

escolha por esta fonte foi que além de maximizar a legibilidade das letras, ela 

possui uma estética agradável e divertida, se adequando por completo ao 

projeto.  
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Figura 71. Tipografia Open Dyslexic 
FONTE: O autor. 

 

 A logo do jogo foi desenvolvida através de testes aplicando a tipografia 

escolhida e acrescentando o elemento da lupa, que faz uma associação ao 

“Procure” do nome. Dos testes feitos, a logo que mais agradou foi a quarta 

opção, em que as letras foram posicionadas de forma mais “desorganizada” 

remetendo a brincadeira.e dando um toque mais infantil. 

 

 

Figura 72. Primeiro estudo da logo 
FONTE: O autor. 
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Figura 73. Segundo estudo da logo 
FONTE: O autor. 

 

 

 

Figura 74. Terceiro estudo da logo 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 75. Quarto estudo da logo 
FONTE: O autor. 
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Figura 76. Quinto estudo da logo 
FONTE: O autor. 

 

Para a paleta de cores das cartas foram selecionadas cores vivas, no 

intuito de destacar e diferenciar cada conjunto e também manter um caráter 

lúdico ao jogo. A cor preta também foi selecionada para contrastar com as 

cores vibrantes. 

Na identidade visual foi escolhida degradês de verde água para a paleta 

de cores, dando um toque mais sóbrio e oferecendo maior destaque às 

ilustrações, que é a parte mais importante do jogo e precisa estar mais 

aparente.  

 

 

 

Figura 77. Paleta de cores do jogo  
FONTE: O autor. 

 

 Os tons de verde água foram aplicados na embalagem, na logo, no 

manual de instruções e no verso do tabuleiro.  
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Figura 78. Logo do jogo finalizada e com aplicação de cor 
FONTE: O autor. 

 

 

 

Figura 79. Padrão criado para aplicações na identidade visual do jogo 
FONTE: O autor. 

 

 

 

 



  
 

 
 91 

 

 

 

Figura 80. Frente e Verso das cartas 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 81. Arte da caixa finalizada 
FONTE: O autor. 
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Figura 82. Fundo da caixa planificada 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 83. Tampa da caixa planificada 
FONTE: O autor. 
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18.7. Levantamento de materiais 

Para o desenvolvimento de um produto é essencial conhececer a 

propriedade dos materiais, levando em consideração seu processo de 

confecção. Tendo isso em vista, foi feito o seguinte estudo de materiais: 

Papel couchê: Com uma grande variedade de gramaturas disponíveis, 

o papel couchê apresenta uma qualidade maior do que os outros papéis, tudo 

pelo fato de levar uma camada impermeabilizante que dá brilho e mais vida às 

cores impressas.  

Duplex: É mais conhecido como papelão. Possui duas camadas de 

papel, a primeira é branca, acetinada e lisa e a segunda camada é uma pasta 

não branqueada, isso explica o fato da cor parda no verso. 

PVC: É um material plástico que se destaca pela resistência, 

durabilidade e também por não exigir alto investimento da impressão. 

Papelão cinza: É um produto tradicional, fabricado com matéria-prima 

selecionada, sendo seu diferencial a maior rigidez e lisura. Podendo ser 

utilizado como estrutura interna e externa de produtos, proporcionando maior 

rigidez aos mesmos.  

Vinil adesivo: É um material com característica plástica, possibilitando a 

facilidade de limpeza, boa resistência e qualidade ao passar do tempo, 

podendo aparentar diversas opacidades e cores, permitindo grandes 

variedades de impressão, corte e forma de se trabalhar.  

Laminação: É um processo de acabamento gráfico pelo qual um 

material impresso – que pode ser papel comum, duplex, tríplex, couché ou 

qualquer outro – recebe uma camada de material plástico fino e transparente. 

Existem diversos tipos de laminação como brilho, fosca e holográfica. Um dos 

objetivos ao optar pela laminação é fornecer uma proteção mecânica e evitar 

o desgaste da impressão causado por “esfregamento” ou manuseio.  
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18.8. Materiais do produto físico final 

O levantamento de materiais possibilitou verificar quais eram as 

melhores opções para a confecção do produto final.  

Para as cartas do jogo ficou decidido que seria utilizado o papel couché 

250g e que seria aplicado o processo de laminação fosca, pois as cartas 

estarão constantemente sendo manuseadas pelas crianças e por isso 

necessitam de uma proteção contra o desgaste.  

Para a confecção das placas do tabuleiro foi escolhido o papelão cinza 

para dar estrutura e rigidez e o papel vinil adesivo para encapá-lo.  

Já para emabalagem foi utilizado o papel tríplex. 

 

18.10. Construção do Modelo 

Na intenção de deixar as cartas do jogo mais rígidas, a frente e o verso 

das cartas foram impressas separamente no papel couché 250g e depois 

foram coladas uma na outra utilizando cola incolor de uso artístico. Nesta etapa 

foi fundamental que o corte estivesse certo para que a frente e o verso 

casassem na hora de colar. 
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Figura 84. Construção das cartas 
FONTE: O autor. 

 

Para a confecção do tabuleiro foram cortadas no papelão cinza seis 

placas de tamanho 12,0 x 16,0 cm. Logo após, o papel vinil contendo a parte 

da frente do tabuleiro foi utilizado para encapá-las e ao final foi colado o verso 

das placas para dar um melhor acabamento. A parte da frente do tabuleiro 

contém as ilustrações do jogo e o verso contém o padrão criado.  
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Figura 85. Materiais utilizados para a construção do tabuleiro 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 86. Construção das placas do tabuleiro 
FONTE: O autor. 
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18.11. Modelo Final 

 
 

Figura 87. Frente e verso da placa do tabuleiro 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 88. Placas do jogo 
FONTE: O autor. 
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Figura 89. Frente e verso da carta Imagem 

FONTE: O autor. 

 

 

Figura 90. Frente e verso da carta Letra 
FONTE: O autor. 
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Figura 91. Frente e verso da carta Palavra 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 92. Frente e verso da carta Sílaba 
FONTE: O autor. 
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Figura 93. Frente e verso das cartas Rima 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 94. Verso dos conjuntos de carta 
FONTE: O autor. 
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Figura 95. Jogo Procure Bem em uso 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 96. Embalagem do jogo Procure Bem 
FONTE: O autor. 
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19. VALIDAÇÃO 

 
  A validação feita com os usuários (crianças e profissionais envolvidas 

no tratamento de dislexia) mostrou que o produto atingiu o seu objetivo. O jogo 

atraiu a atenção das crianças e estimulou o aprendizado, as regras tiveram um 

bom funcionamento e foram facilmente compreendidas, a duração das 

atividades propostas não ultrapassou o horário do atendimento, o jogo 

conseguiu atender crianças de idades e graus de dislexia variados e explorar 

e treinar habilidades diversas. 

O jogo foi testado por todas as profissionais que trabalham no CESI - 

fonoaudióloga, pedagoga e psicopedagoga – e durante seus atendimentos 

cada uma utilizou o jogo de uma maneira, o que comprova que o produto 

transmitiu liberdade à profissional, mostrou ter diversas possibilidades de uso 

e que é praticável com um grande número de crianças, não apenas com as 

crianças disléxicas. O Procure Bem conseguiu atender, inclusive, um menino 

portador de autismo, o que mostra que a inclusão só tem a beneficiar a todos.  
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Figura 97. Criança identificando as imagens do tabuleiro 
FONTE: O autor. 

 

O primeiro atendimento do dia foi com um menino disléxico de 9 anos. 

Nesta imagem acima a fonoaudióloga separou as placas do tabuleiro e pediu 

para que a criança identificasse todas as ilustrações antes de iniciar a 

atividade.  
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Figura 98. Jogo em uso com a utilização das cartas Rima 
FONTE: O autor. 

 

Após verificar que a criança conseguiu identificar quais eram as figuras 

do tabuleiro corretamente, a fonoaudióloga optou por utilizar a regra do Jogo 

1, - a explicação desta regra consta no Manual de instruções -  e escolheu 

trabalhar com as cartas do conjunto Rima. Era sorteada uma carta e a criança 

tinha que encontrar no tabuleiro qual era a imagem correspondente, ou seja, a 

imagem que rimava com a palavra sorteada.  
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Figura 99. Criança reconhecendo e reproduzindo os articulemas das cartas 
Letra 

FONTE: O autor. 

 

O segundo atendimento foi com uma criança disléxica de 8 anos que 

ainda não foi alfabetizada, o menino não reconhece as consoantes, apenas as 

vogais e ainda sim com muita dificuldade. Por este motivo foram separadas 

apenas as vogais do conjunto das cartas Letra e as atividades realizadas foram 

através delas. Primeiramente a fonoaudióloga pediu para que a criança 

reconhecesse as letras e articulasse o som de cada uma. Logo após, a 

profissional separou duas placas do tabuleiro e pediu para que a criança 

mostrasse a ela quais eram as imagens que começavam com alguma vogal. 

Conforme a criança foi respondendo, o grau de dificuldade foi aumentando ao 

adicionar mais placas ao jogo.  
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Figura 100. Criança e fonoaudióloga realizando a atividade proposta 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 101. Criança escrevendo o nome das figuras das cartas Imagem 
FONTE: O autor. 
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Para a última atividade deste atendimento, a fonoaudióloga separou as 

cartas Imagem que começavam com vogais, mostrou à criança e pediu para 

que ela escrevesse em uma folha de papel os nomes das figuras mostradas. 

 

 

Figura 102. Criança procurando no tabuleiro as imagens correspondentes as 

cartas 

FONTE: O autor. 

 

A atividade da imagem acima foi realizada pela Psicopedagoga com 

uma criança disléxica de 9 anos de idade que já consegue ler, por esta razão 

ela optou por trabalhar com o conjunto de cartas Palavra. A criança escolheu 

três das seis placas do tabuleiro, organizou-as lado a lado sobre a mesa e 

durante a atividade, a profissional sorteava uma carta e pedia para que a aluna 

verificasse se a palavra estava presente em alguma das três placas. Conforme 

a menina ia encontrando, as cartas eram posicionadas ao redor do tabuleiro.  
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Figura 103. Criança associando as cartas Palavra e Rima 
FONTE: O autor. 

 
 

 
Figura 104. Criança associando as cartas Palavra e Rima 

FONTE: O autor. 
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O próximo passo da atividade foi utilizando as cartas do conjunto Rima. 

O objetivo era encontrar as rimas das cartas anteriormente separadas. Para 

encerrar o atendimento, a pedagoga pediu para que a criança organizasse as 

cartas em conjuntos. 

 

 

Figura 105. Criança jogando o Procure Bem utilizando as cartas Sílaba 
FONTE: O autor. 

 

No o atendimento da pedagoga, ela utilizou a regra do Jogo 1, porém 

cada uma das rodadas era trabalhado um conjunto de cartas diferente. A 

primeira partida foi com o conjunto Imagem, a segunda com Letra, a terceira 

com Palavra, a quarta com Sílaba e por último com Rima. A dificuldade do jogo 

foi aumentando conforme mudava o conjunto de cartas. 

 

 



  
 

 
 110 

 

 

Figura 106. Criança identificando as ilustrações da placa 
 

 

 
Figura 107. Criança escrevendo o nome das figuras do tabuleiro que 

começam com vogais 
Fonte: O autor. 
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Em um novo atendimento, em que a criança tinha muita dificuldade na 

escrita, a pedagoga pediu para que ela escrevesse o nome de todas as 

imagens de uma das placas do jogo. Depois que a criança concluiu a atividade, 

jogaram uma partida utilizando a regra 3 do jogo, porém utilizaram apenas as 

cartas das vogais do conjunto Letra. 

 

 

Figura 108. Criança jogando o Procure Bem com as cartas Letra 
FONTE: O autor. 

 

No último atendimento da pedagoga, a criança tinha 10 anos de idade 

e possuía dificuldades em pronunciar o som de algumas letras, então a regra 

do jogo foi adaptada para conseguir treinar a habilidade da fala. Nesta 

adaptação da regra, uma carta do conjunto Letra era sorteada, a criança e a 

pedagoga disputavam quem encontrava uma imagem correspondente primeiro 

e, ao encontrar, o jogador devia dizer em voz alta o nome da imagem 

encontrada, caso não dissesse, o adversário poderia dizer o nome no lugar 

dele e vencer a rodada.  
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Figura 109. Menino portador de autismo identificando as cartas 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 110. Menino portador de autismo identificando as cartas 
FONTE: O autor. 
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A fonoaudióloga pediu para que o jogo também fosse validado com uma 

criança portadora de autismo. As cartas Imagem foram colocadas sobre a 

mesa, a criança lia o nome de cada uma delas e associava a ilustração aos 

seus conhecimentos de mundo. Nas cartas com ilustrações de animais, por 

exemplo, a criança imitou cada um deles, já nas cartas que ilustravam comidas 

ela fazia gestos e sons que remitiam a alimentação. Durante esta atividade, a 

fonoaudíologa tentou estimular a fala e a comunicação da criança através do 

uso das cartas. 

 

20. DESENHO TÉCNICO 
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21. CONCLUSÃO 

 

A dislexia é uma das dificuldades de leitura e escrita mais comuns do 

público infantil. Apesar de não existir cura, é fundamental o incentivo familiar, 

a busca pelo tratamento e, acima de tudo, o interesse e motivação da criança 

na melhora do seu desempenho. O objetivo principal deste projeto foi tornar a 

interação do paciente com o tratamento mais atrativa, motivando a criança a 

superar desafios e explorar suas habilidades. 

Para desenvolver um produto que atendesse tais expectativas, 

considerou-se as áreas da educação e da saúde envolvidas no tratamento da 

dislexia, como a Fonoaudiologia, a Pedagogia e a Psicologia, para poder 

entender o papel de cada uma no desenvolvimento da criança. Através do 

método do Design participativo, foi possível reunir as necessidades requeridas 

e aplicar o design na concepção de um produto de grande utilidade aos 

usuários. É possível de se afirmar que a liberdade de uso que o jogo 

proporciona reflete a importância atribuída em realizar um projeto que 

atendesse as necessidades dos profissionais da área. 

O jogo permite trabalhar diferentes conteúdos, como as letras, palavras, 

sílabas e rimas, e explorar diversas habilidades como a leitura, concentração, 

memória visual e auditiva, assimilação, percepção espacial e visual e a 

organização. As várias possibilidades do jogo permitiu atender um público alvo 

que agrega diferentes idades e usuários com dificuldades diversas, sendo que 

este era o maior desafio do projeto.  

Em relação a minha visão como autora do projeto, desenvolver este 

produto foi tanto desafiador como engrandecedor. Além de explorar e estudar 

áreas das quais eu não possuía conhecimento, tive que aprimorar minhas 

habilidades com o desenho e a pintura digital, que demandaram muito tempo 

e dedicação. As ilustrações desenvolvidas e a criação da identidade visual 

neste projeto cumpriram com o papel de tornar o jogo atrativo às crianças e 

incentiva-las a participar das atividades com entusiasmo.  
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O jogo "Procure Bem", de forma geral, apresentou bons resultados, 

tanto na utilização como na satisfação das crianças e profissionais. Logo, as 

estratégias e soluções funcionais, formais e de estética para o produto 

conseguiram atender as necessidades observadas, possibilitando a criança a 

passar por desafios de forma divertida e envolvente. 
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ANEXO I – MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
 
Manual de instruções do jogo “Procure Bem” 
Fonte: O autor. 
Ano: 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


