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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um brinquedo voltado para o público 

infantil na faixa de 3 (três) aos 6 (seis) anos de idade, produzido em madeira com peças 

para encaixar e montar, com a parceria da empresa Oficina do Aprendiz para auxiliar no 

processo de criação do produto. A fundamentação teórica do projeto deu-se pela 

pesquisa histórica do brinquedo, pela análise da madeira como matéria prima, normas e 

leis referentes ao brinquedo, pontos sobre a imaginação e criatividade nas diversas 

fases da criança, sobre a própria criança e a relação dela com o brinquedo e sobre 

brinquedos com conceito de montar e desmontar. Também, foram feitas análises de 

outros produtos com esse mesmo conceito, aplicação de um questionário para 

professores que lecionam para crianças do público-alvo e análises de conteúdo e 

conceitos para auxiliar na geração de alternativas. Como resultado, houve a criação do 

“Dédalo”, um brinquedo para jogar entre duas pessoas, feito em madeira de Pinus que 

explora o pensamento lógico e criativo da criança. 

 

Palavras-chave: Brinquedo. Criança. Encaixe. Madeira. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the development of a toy aimed at children from 3 (three) to 6 (six) 

years old, produced in wood with pieces to fit and assemble, where it had as a 

partnership the company “Oficina do Aprendiz” with the partnership in the product 

creation process. The theoretical foundation of the project was the historical research of 

the toy, the analysis of wood as a raw material, norms and laws regarding the toy, points 

about the imagination and creativity in the various phases of the child, about the child 

himself and the relation between him and the child toy and over toys with mount and 

dismount concept. Also, analyzes of other products with this same concept were carried 

out, a questionnaire was applied to teachers who teach to children of the target 

audience, and analyzes of content and concepts to aid in the generation of alternatives. 

As a result, there was the creation of the "Dédalo", a toy to play between two people, 

made of Pinus’s wood that explores the child's logical and creative thinking. 

 

Keywords: Toy. Child. Fitting. Wood. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso visa à produção de um brinquedo em 

madeira para o público infantil que auxilie o pensamento lógico e a criatividade das 

crianças. Acredita-se que a criança não julga o brinquedo pelo seu preço ou tamanho, 

mas o julga pela possibilidade criativa que o brinquedo oferece de aceitar significados, 

fantasias e interações, pois o brincar estimula o aprendizado nas nossas crianças. 

Para Vygotsky (1998) e Leontiev (1998), o brinquedo tem uma relação 

essencial com o desenvolvimento infantil, especialmente na idade pré-escolar. É o 

brinquedo que proporciona a melhora na capacidade cognitiva da criança. Também, é 

por meio do brinquedo que a criança se apropria do mundo real, domina 

conhecimentos, relaciona-se e integra-se culturalmente. 

Os brinquedos tradicionais de madeira muitas vezes são relacionados como 

algo educativo, grande parte destes produtos tem como publico alvo crianças mais 

novas. Educar por meio do brincar e atrair a atenção em relação ao material utilizado 

são estratégias utilizadas pelos produtores desse tipo de brinquedo. Quando 

comparamos com brinquedos industrializados, vemos uma diferente estratégia, onde 

muitas vezes o foco é apenas na venda do brinquedo, existindo uma diferença no 

investimento em expressão visual, nas cores do produto e nas embalagens utilizadas, 

com intuito de atrair a atenção dos pais e crianças no momento que passam pelas 

vitrines das lojas. Nas grandes lojas de brinquedos observa-se essa competitividade de 

quem chama mais a atenção e, é expressivo o apelo visual por parte das marcas. 

Uma dessas lojas é a empresa Oficina do Aprendiz, localizada em 

Florianópolis, especializada na produção e venda de brinquedos de madeira, da qual 

esse trabalho de conclusão de curso firma parceria para o desenvolvimento deste 

projeto. 

Para melhor desenvolvimento e orientação do trabalho foi usado o método 

de projeto de Gui Bonsiepe, com algumas adaptações, pois ele oferece técnicas e 

estratégias para chegar ao melhor resultado possível do produto a ser desenvolvido. O 

método divide-se em 5 etapas, que são a problematização, as análises, a definição do 

problema, as gerações de alternativas e o projeto final. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema levou em consideração o desejo pessoal do autor pelo 

desafio de desenvolver um produto em madeira para o publico infantil, já que era algo 

que nunca havia feito. Quando uma criança brinca de construir com blocos e peças de 

encaixe, ela está exercitando sua criatividade e imaginação. As relações de 

comparação com ambientes conhecidos e a fantasia começam a ser exploradas. Surge 

o pensamento lógico sobre possíveis combinações de peças para criar uma forma 

desejada, além de novas descobertas de formas antes não conhecidas.  

A madeira é um material renovável de baixo custo, e que para ser utilizada 

como material de produção necessita de um maquinário relativamente barato, quando 

comparado com máquinas utilizadas em materiais de maior complexidade de 

processamento como, por exemplo, o plástico e o metal. Foi pensado na utilização da 

madeira como material no processo de fabricação levando em consideração as suas 

propriedades físicas, pela afinidade com o material e, também, por existir pouca oferta 

de deste tipo de brinquedo no mercado.  

1.2 OBJETIVOS 

 1.2.1 Objetivos Gerais  

Desenvolver um brinquedo infantil em madeira com peças para montar e 

desmontar. 

 1.2.2 Objetivos Específicos 

- Definir o problema de projeto relacionado ao brinquedo de madeira; 

- Verificar materiais e processos utilizados na produção de brinquedos de 

madeira; 

- Pesquisar normas e legislações sobre brinquedos de madeira; 

- Verificar a faixa etária do público infantil adequada para o tipo de produto 

proposto; 

- Pesquisar e levantar brinquedos em madeira da mesma categoria 

disponíveis no mercado; 
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- Definir os requisitos para o projeto de produto baseado na metodologia e 

nas especificações do público alvo; 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 HISTÓRIA DO BRINQUEDO 

 

Bertoldo e Ruschel (2011) afirmam que todas as culturas, desde as mais 

remotas eras, produziram e utilizaram brinquedos. A boneca e a bola são dos mais 

antigos que se tem notícia e mais difundidos em todas as culturas. Em túmulos egípcios 

de 4 a 5 mil anos atrás foram encontradas bonecas. Nas civilizações andinas, as 

crianças eram enterradas com elas. 

De acordo com o site Fascínio Egito os antigos egípcios criavam variados 

tipos de brinquedos tais como piões, matracas, zarabatanas, pequenos machados de 

guerra e bonecas que eram confeccionados em materiais como a madeira, osso, 

marfim, cerâmica e pedra (Figura 1). 

 

Figuras humanas e de vários animais, bem como cubos, barcos e aros, foram 
encontradas em uma aldeia de operários da XII dinastia (1991 a 1783 a.C.). As 
crianças egípcias também brincavam com imitações de animais feitos de 
madeira, com bocas articuladas com rodinhas e cordas para serem puxados. 
(FASCÍNIO EGITO, 2016) 

 

Ainda segundo este mesmo site, nem todos os egípcios tinham condições de 

adquirirem brinquedos caros e complicados e, como o barro estava à disposição de 

todos, adultos e até mesmo crianças podiam fabricar objetos com ele. 
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Figura 1 - Bonecas do antigo Egito 

  

FONTE: <http://www.fascinioegito.sh06.com/tres%20bonecas.jpg> 

 

Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas, 
e vários deles permaneceram inalterados ao longo do tempo. Do Egito, 
herdamos o jogo-da-velha, boneca e as bolinhas de gude. Da China, o dominó, 
os cata-ventos e as pipas. Da Grécia e da Roma, vieram as pernas-de-pau e as 
marionetes.  
(...) Originalmente, os brinquedos de todos os povos são originários da indústria 
doméstica, daquela que se constituía em pequena escala e atendia às 
necessidades particulares. Uma indústria que não acabou e que até hoje se 
desenvolve é a dos brinquedos artesanais. (EBC, 2014) 

 

Na Grécia, conforme Macedo (2013) comenta, adultos e crianças 

participavam em atividades com jogos e brincadeiras (Figura 2). Assim, criavam e 

uniam laços mais afetivos entre os membros da sociedade em quem viviam. 
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Figura 2 - Brinquedos da Grécia 

 

FONTE:<psibrunalouisemacedo.blogspot.com.br/> 

 

Já na Idade Média, os brinquedos eram espelhados no comportamento dos 

adultos para com as crianças, ou seja, elas se inspiravam no cotidiano dos adultos, 

como exemplos disso são o cavalo de pau e a espada (MACEDO, 2013). 

No século XIII tem-se a presença dos fantoches e a popularização de jogos 

mais educativos que antes eram exclusivos à nobreza.  E no século XVI tem-se a 

presença de brincadeiras e jogos como a bola e a pipa (MACEDO, 2013). 

 

Quanto à fabricação dos brinquedos, esta ficava por conta dos artesãos. Na 
segunda metade do século XIX os brinquedos deixam de ser confeccionados 
por tais profissionais, pois ficam mais sofisticados e, com o advento do 
capitalismo, passam a ter fins lucrativos, deixando-se a finalidade do lúdico para 
o consumo. (MACEDO, 2013) 

 

Esta autora ainda discorre que durante a Primeira Guerra Mundial, os jogos e 

brincadeiras militares ficaram em ascensão e ao seu fim, surgem atividades ligadas ao 

esporte, como autoramas, patins etc.  

Hoje em alguns lugares, a sociedade vive moldada pelo consumismo, dando 

preferência por brinquedos feitos em plástico com uma larga escala de produção e 

baixo custo (Figura 3). O mercado investe neste novo estilo de brinquedo através da 

publicidade, deixando na criança um desejo por determinados brinquedos que sigam 

padrões específicos. 
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Figura 3 - Carrinho Lego 

 

FONTE:<http://flaviogomes.grandepremio.uol.com.br/wp-content/uploads/2010/06/lego-lamborghini-

gallardo.jpg> 

2.2 OFICINA DO APRENDIZ 

 

 A Oficina do Aprendiz foi criada em 2004 e localiza-se em Florianópolis no 

bairro Campeche com o objetivo de ajudar a construir o pensamento lógico e criativo 

das crianças de forma lúdica por meio de brinquedos educativos e jogos de madeira. 

(OFICINA DO APRENDIZ, 2017) 

 Na própria loja existem espaços interativos com uma grande diversidade 

de brinquedos para que os visitantes/clientes possam experimentar, criar e explorar 

todo o universo de jogos que fazem parte da herança cultural de povos e nações que 

hoje são considerados patrimônio cultural e que ajudam na construção do saber. 

(OFICINA DO APRENDIZ, 2017) 

Este espaço de experimentação do brincar é parte fundamental do alcance de 
nosso projeto. As outras duas partes que complementam nosso tripé de 
atuação são a prestação de serviços e a produção de novos brinquedos e 
jogos. Para formação, dispomos de uma ampla sala onde realizamos oficinas, 
cursos e treinamentos aos diferentes profissionais interessados em inovar em 
sua atuação profissional. Para fabricação, temos um espaço de marcenaria e 
profissionais preparados para incubar o desenvolvimento e produção de novos 
produtos. Esta condição muito especial, sustentada pela tríplice atuação, nos 
permite estar posicionados enquanto uma incubadora de projetos lúdicos. 
(OFICINA DO APRENDIZ, 2017) 
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 A empresa tem como missão “valorizar o humano lúdico, criativo e 

explorador que empreende em seus projetos e gera valor ao ambiente que atua.”. Sua 

visão é “criar condições favoráveis à aprendizagem em ambientes dinâmicos e 

inovadores, com estética e significado para adultos, crianças e idosos.” (OFICINA DO 

APRENDIZ, 2017) 

 A fábrica dos brinquedos só foi fundada em 2012 para, assim, ajudar a 

realizar o sonho que eles tinham de ter domínio do ciclo completo de criação, 

desenvolvimento e produção de brinquedos e jogos. Para a produção destes se tem 

como base a madeira de demolição e o pinus proveniente de reflorestamento. (OFICINA 

DO APRENDIZ, 2017) 

 

As brinquedotecas produzidas e montadas pela Oficina do Aprendiz são 
consequência natural de um espaço como o nosso. A partir de experiências 
práticas e concepções teóricas desenvolvidas diariamente por aqui, com um 
público diverso, fortalecemos  com o projeto o papel de ser brincante. Assim, os 
ambientes promovem e fortalecem as condições básicas para brincar, em 
especial aos comportamentos de flow (imersão), espontaneidade e imaginação. 
Conheça mais e visualize um espaço lúdico junto à 
sua escola, empresa ou condomínio. (OFICINA DO APRENDIZ, 2017) 

 

 O trabalho de criação da empresa para novas ferramentas lúdicas (jogos, 

brinquedos, livros) foca no estimular as habilidades cognitivas e comportamentais 

transversais de base e ao desenvolvimento das múltiplas inteligências. O uso dessas 

ferramentas é necessário no papel de aprendiz, fazendo com o que ele interaja com o 

mundo de uma posição curiosa, buscando compreender seus modos de funcionamento, 

símbolos e suas relações. (OFICINA DO APRENDIZ, 2017) 

2.3 MADEIRA COMO MATÉRIA PRIMA NO DESENVOLVIMENTO DE BRINQUEDOS 

 

A madeira é considerada uma matéria profusa no Brasil. Algumas espécies 

são provenientes de reservas que se renovam (denominadas de madeiras de 

reflorestamento), e podem ser trabalhadas com ferramentas simples e reutilizadas 

diversas vezes. Deste modo apresenta-se como um material excelente para fabricação 

de produtos, como brinquedos. Na região de Santa Catarina, essas madeiras de 

reflorestamento, como o Pinus e o Eucalipto, podem ser encontradas em diversas 

madeireiras.  
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Segundo Fernandes (2011) mais do que brinquedos divertidos ou 

engraçados, neste século, querem-se brinquedos didáticos, ergonômicos e ecológicos, 

exemplos disso são brinquedos feitos de materiais como a madeira, bambu ou tecidos 

orgânicos.  

Viegas (2014) ainda comenta que o designer pode aliar o brinquedo de 

madeira e o ato de brincar como uma conscientização para os pais, escolas e crianças 

da importância da utilização da madeira de reflorestamento em vez de outras matérias 

primas não renováveis. 

Na pesquisa feita por Viegas (2014), comenta-se sobre os critérios ao se 

utilizar a madeira na fabricação de brinquedos, como:  

a) configurações que forneçam segurança;  

b) ser esculpida de formas variadas;  

c) ser leve, para poder ser manipulada pelas crianças sem risco;  

d) artifícios de encaixe.  

Ainda nessa mesma pesquisa, além desses critérios anteriormente 

mencionados existem as propriedades de características sensitivas, visuais, gustativas 

e olfativas, que nos ajudam a saber, qual a melhor espécie de madeira para produzir 

um brinquedo. Estas características foram mencionadas pelos autores Mainieri e 

Chimelo (1989), o qual contém onze espécies consideradas leves, conforme o Quadro 

1: 

 

Quadro 1 - Características sensitivas 

Nome vulgar da 

espécie  

Descrição da 

densidade 

Textura Cor Superfície Cheiro e Gosto 

Pinho -Bravo Leve Fina Bege-claro levemente amarelada Lisa ao tato e 

de brilho suave 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Pinho-do- 

Paraná 

Leve Fina Branco-amarelado, uniformes; 

frequentemente apresenta núcleos 

largos, róseo-avermelhados. 

Lisa ao tato e 

medianamente 

lustrosa 

Cheiro muito 

pouco intenso e 

agradável de 

resina; gosto 

pouco 

acentuado. 



21 
 

Jacarandá- 

Mimoso 

Leve e macia 

ao corte 

Fina Branco palha, uniforme, às vezes 

levemente rosado. 

Lisa Cheiro e gosto  

imperceptíveis 

Pau-Pombo Leve e macia 

ao corte 

Fina à 

média 

Róseo-pálido a róseo-claro, 

uniforme; alburno nítidamente 

diferenciado, bege-claro com 

nuances róseo. 

Lisa ao tato e 

brilho suave 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Caixeta Leve e macia 

ao corte 

Média Branco encardido Lisa ao tato e 

lustrosa 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Canela 

Ferrugem 

Leve e macia 

ao corte 

Média Amarelo-claro Lisa ao tato e 

brilhante 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Jequitibá- rosa  Leve e macia 

ao corte 

Média Róseo-acastanhado ou bege-rosado, 

ou, ainda, bege-rosado-escuro, 

eventualmente com sombras 

pardacentas. 

Irregularmente 

lustrosa e 

ligeiramente 

áspera ao tato 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

UcuúbaBranca  Leve e macia 

ao corte 

Média Bege-claro, levemente rosado, pouco 

distinto do alburno, ligeiramente 

mais claro; 

Brilho pouco 

acentuado, 

com linhas 

vasculares 

longas, 

afastadas e 

vazias. 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Guaricica  Leve e macia 

ao corte 

Grossa Rosado ou róseo-pálido Um tanto 

grosseira ao 

tato e com 

brilho pouco 

acentuado 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Imbaúba  Leve e macia 

ao corte 

Grossa Branco-palha-claro, uniforme Lisa ao tato, 

lustrosa. 

Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Tamboril ou 

Timbuva  

Leve e macia 

ao corte 

Grossa Cerne pardo-claro-rosado e róseo-

pardacento, às vezes apresenta veios 

mais escuros, pouco destacados; 

Alburno diferenciado, branco 

levemente amarelado; 

Áspera ao tato Cheiro e gosto 

imperceptíveis 

Fonte: Elaborado por Mainieri e Chimelo (1989) 
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Na conclusão da pesquisa de Viega (2014) foi importante levar em conta 

para a produção de brinquedos de madeira as características de superfície, leveza e o 

coeficiente de retratibilidade volumétrica. Este, é de extrema importância ser analisado, 

para assim escolher a madeira mais adequada para brinquedos do tipo encaixe e 

desencaixe. 

Em visita a empresa Oficina do Aprendiz, constatou-se que os tipos de 

madeiras utilizados em seus projetos são o Pinus, que se compara a madeira Pinho-do-

Paraná mencionada no Quadro 1, e a madeira reaproveitada de demolição Canela, que 

se compara a madeira Canela-Ferrugem. 

Viu-se necessário a pesquisa sobre as características específicas da madeira 

de Pinus, que será a utilizada para confecção do produto desse projeto. Com o intuito 

de saber quais as possíveis restrições físicas que elas possam trazer no posterior 

desenvolvimento e utilização do produto. 

Ballarin e Nogueira (2005) explica que a árvore de Pinus possui três períodos 

de crescimento que devem ser notados. A madeira juvenil, caracterizada pelo 

crescimento inicial da árvore e reconhecida por veios mais espessos e próximos a 

medula. A madeira adulta, com crescimento já decorrente de longos anos, com veios 

menos espessos que a madeira juvenil e localizada próxima a casca da árvore. E a 

madeira de transição, encontrada na passagem da madeira juvenil para a adulta, com 

veios na espessura mediana entre os dois outros períodos. 

Lara Palma & Ballarin (2002), concluíram em um estudo sobre a densidade 

da madeira de Pinus, com uma idade de 37 anos, que os veios da madeira juvenil são 

aqueles entre o centro e até o 14º anel de crescimento, já a fase de transição é definida 

pelo 14º ao 18º anel, e a fase adulta segue compreendida do 18º anel até o 37º, como 

demonstrado na (Figura 4). 
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Figura 4 - Períodos de crescimento da madeira de Pinus 

 

FONTE: Ballarin e Nogueira (2005) 

 

Ballarin e Nogueira (2005) relatam que a madeira juvenil em comparação 

amadeira adulta, apresenta menor densidade, possui maior ângulo das microfibras nas 

camadas da parede celular, uma contração transversal menor, contração longitudinal 

maior, maior proporção de lenho de reação (anéis mais largos e de tom mais claro, 

demonstrados na Figura 4), menor porcentagem de lenho tardio (anéis com tom mais 

escuro na Figura 4) e menor resistência. 

Um dos problemas que pode apresentar-se na produção do produto a ser 

desenvolvido, são as trincas e rachaduras, decorrentes das furações para fixação. 

 

Segundo a JUNTA DEL ACUEDO DE CARTAGENA (1989), as trincas na 
superfície aparecem quando tensões que excedem a resistência da madeira à 
tração perpendicular às fibras desenvolvem-se na superfície, devido a uma 
secagem inicial muito acelerada que produz diferença acentuada entre os 
teores de umidade da superfície e do centro da madeira. Quanto mais espessa 
for a madeira, maior a possibilidade do aparecimento de rachaduras 
superficiais. Este defeito ocorre principalmente na fase inicial da secagem e, 
quando detectado a tempo, pode ser reduzido, aumentando-se a umidade 
relativa do ar dentro da estufa. (GARBE, 2006)  

 

Vê-se necessário então na posterior etapa de geração de alternativas do 

projeto, que as mesmas não apresentem peças com grandes espessuras, pelos fatores 

de secagem, uma vez que a madeira utilizada na produção possa estar em processo de 

secagem. Cortes pequenos e chapas com baixa espessura podem eliminar esse 

possível problema. Outro fator que possa auxiliar na prevenção de trincas e deve ser 

consideravelmente pensado no processo de produção, é a utilização de cola para 

madeira, ou fazer pré-furos com broca de espessura ligeiramente inferior ao parafuso 
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que possa vir a ser utilizado para fixar as peças, diminuindo a pressão interna entre os 

veios da madeira. 

2.4 LEGISLAÇÃO E NORMAS REFERENTES AOS BRINQUEDOS  

 

 Para o desenvolvimento desse projeto é necessário averiguar as normas e 

leis vigentes relacionadas à produção, comercialização e adequação que os produtos 

de madeira precisam seguir para poderem ser comercializados e utilizados pelo usuário 

final. 

Para que um brinquedo seja distribuído e vendido no Brasil, é obrigatório que 

contenha as certificações segundo a norma brasileira NBR 11786 – Segurança do 

Brinquedo, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

regulamentada pela Portaria Inmetro n.º 177, de 30 de novembro 1998. 

 Como informado no site do Inmetro, conforme a NBR 11786, na rotulagem 

de brinquedos é necessário conter a faixa etária, manuseio, identificação e endereço do 

fabricante. 

Ao desenvolver um brinquedo, é necessário levar em consideração alguns 

pontos: 

Os brinquedos não devem ter pontas ou extremidades cortantes e partes ou 
peças pequenas que possam se desprender com facilidade e provocar 
acidentes. Também não podem ser fabricados ou pintados com material tóxico, 
uma vez que as crianças costumam desmontá-los, colocando-os, geralmente, 
na boca, no nariz e nos ouvidos, aumentando a probabilidade de riscos de 
asfixia, inalação ou intoxicação por via oral, o que pode transformar os 
brinquedos em verdadeiras armadilhas se não forem bem projetados para a 
faixa etária a qual se destinam. (INMETRO, 2005) 

 

 De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) (2008) empresas produtoras de brinquedos de madeira devem 

seguir a norma anteriormente mencionada NBR 11786. O SEBRAE, com o auxílio da 

ABNT indica às empresas que forem produzir brinquedos de madeira a seguir certas 

especificações, tais como:  

 

...superfícies e cantos acessíveis dos objetos precisam estar livres de lascas, 
arestas ou bordas cortantes, rebarbas, pontas agudas ou projeções perigosas; 
devem ser evitados na fabricação das peças materiais facilmente inflamáveis; a 
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madeira utilizada não deverá ser tratada com preservantes tóxicos, como 
pentaclorofenol ou seus sais. Existem indicações bem específicas sobre a 
toxicologia do produto. Por isso substâncias reconhecidas como perigosas à 
saúde não podem ser empregadas em quantidade ou forma que afete as 
crianças. (SEBRAE, 2008) 

 

 Sobre os acabamentos utilizados nos projetos da Oficina do Aprendiz, 

observou-se em visita, que ela tenta sempre deixar a madeira o mais natural possível, 

por ser uma das características da mesma, fazendo com que o material seja o menos 

tóxico possível para as crianças e o meio ambiente. 

 Geralmente as peças que são pintadas, são as de maior porte, das quais 

a criança não tenha tanta facilidade de manusear e levar à peça a boca. Porém, mesmo 

as peças menores e que possam ser manuseadas com facilidade e todas as outras 

peças confeccionadas, quando pintadas, utilizam sempre tinta a base d’água evitando, 

assim, a utilização de solventes que possam causar danos a saúde da criança. 

 O SEBRAE (2008) menciona os elementos impróprios para a fabricação 

de brinquedos e os que podem ser utilizados de acordo com a faixa etária da criança. 

 

São impróprios para fabricação dos brinquedos e de forma alguma poderão ser 
utilizados os seguintes elementos: nitrato de amônio, o hidróxido de lítio, o 
amianto, ácidos e bases fortes. 
Já outros elementos podem ser utilizados a partir de determinada faixa etária, 
como é o caso do plastificante ftalato de di (2-etilexila) (dehp), comumente 
conhecido como ftalato de dioctila (Dop), que pode ser aplicado em brinquedos 
destinados a maiores de 3 anos.  
As peças que contiverem componentes de vinil ou PVC plastificado devem 
apresentar meios de comprovação dos plastificantes empregados e fornecer a 
fórmula qualitativa completa. Além disso, os aditivos têm de estar em acordo 
com o decreto 55.871 e resolução 04/88 do Conselho Nacional de Saúde. O 
revestimento dos brinquedos não pode levar tintas, vernizes plásticos. Fibras 
sintéticas ou têxteis, papel, papelão ou acabamentos similares com compostos 
solúveis que excedam às seguintes proporções: antimônio (60), arsênio (25), 
Bário (1.000), cádmio (75), chumbo (90), cromo(60), mercúrio (60), 
selênio(500). (SEBRAE, 2008) 

2.5 A CRIANÇA 

 

O desenvolvimento na infância é constante em diversos parâmetros, cada 

momento da vida infantil apresenta distintos aspectos, que vão se modificando 

conforme a idade da criança avança. Tais aspectos como, faixa etária, relacionamento 

social, criação, cultura dos pais, ambiente em que vive, brinquedos e brincadeiras, 
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alimentação, entre outros diversos aspectos, são relacionados aos diferentes 

parâmetros do desenvolvimento infantil, tais como fala, movimentação, interação social, 

imaginação, criatividade, e tantos outros parâmetros e comportamentos que se 

desenvolvem na infância.  

De fato a infância é o momento em que ocorre o maior desenvolvimento em 

qualquer pessoa. O corpo está em constante crescimento, os comportamentos mudam 

em questões de meses, e todo aprendizado é de suma importância, pois reflete 

inteiramente em como será o comportamento e a relação da criança com o mundo que 

a cerca. 

Assim como seu comportamento esta em constante mudança, os brinquedos 

que utiliza e fazem parte de sua vida também estão. Brinquedos esses que são 

apresentados conforme a sua idade avança e a criança entra em faixas etárias 

distintas. De acordo com Aberastury (1992), a fase que contém maior alteração nos 

tipos de brinquedos apresentados são as iniciais, os primeiros meses. Do nascer até o 

sexto mês o contato com os brinquedos não é tão intenso, pois a relação de 

aprendizado dá-se com a mãe e o pai, a audição, olfato, paladar e visão são seus meio 

de comunicação com o mundo, 

 

Entre o terceiro e quarto mês modificações fundamentais se produzem em sua 
mente e em seu corpo; já conhece a mamãe, ama-a e rejeita-a, sente-se amado 
e rejeitado, taca-a e começa a brincar com o corpo dela: o objeto de seu amor e 
de seu ódio é a mesma pessoa. (ABERASTURY, 1992) 

 

Conforme a coordenação motora e os movimentos começam a se 

desenvolver, a criança consegue manipular objetos que antes não tinha alcance ou 

habilidade para compreender ou manusear. Os primeiros brinquedos geralmente são 

aqueles que produzem sons, como chocalhos feitos de borracha, que auxiliam nas 

experiências das relações com os outros objetos, uma vez que ira leva-los a boca, para 

poder sentir texturas e experimentar sua voz ressoando no brinquedo. O tambor, por 

exemplo, 

 

... torna-se meio de comunicação; e, por ultimo, objeto de descarga de 
tendências agressivas. (...) Entre os onze e dezoito meses serve a suas 
necessidades de descarga motriz; e o fato de ser inquebrável facilita essa 
descarga, pois percebendo a realidade de que não se destrói, diminui na 
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criança o temor a suas tendências destrutivas e, por conseguinte, também sua 
culpa. (ABERASTURY, 1992) 

 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial INMETRO (2016) crianças entre 18 e 36 meses tendem a imitar o mundo ao 

seu redor, tendo preferências por brinquedos que representam os aparelhos e 

utensílios dos adultos, assim como bonecos e fantasias. Brinquedos de montar e 

desmontar, blocos e quebra-cabeças simples a partir dessa idade já começam a ser 

utilizados, pois desenvolvem a coordenação e as habilidades psicomotoras. 

De 3 a 6 anos a imaginação e criatividade estão constantemente presentes, 

brincadeiras de faz-de-conta e fantasias de representar o papel do adulto fazem parte 

do cotidiano do brincar. Tudo aquilo que vê e lhe encanta ou atrai, é repertório para sua 

imaginação. Brinquedos e elementos que ajudam no mundo imaginário começam a ser 

solicitados, uma vez que o consumo e a requisição de brinquedos já não parte apenas 

dos pais. É nessa fase que as propagandas chamam a atenção e introduzem a vontade 

de querer algo novo. (INMETRO, 2016) 

Surge, também, o interesse pelos jogos de tabuleiros, jogos eletrônicos, 

jogos de construção, jogos de memória, livros, kits para colorir, brinquedos inspirados 

em meios de transportes e brincadeiras ao ar livre, tendo em vista que a coordenação 

mínima para tais atividades já está desenvolvida e, aprimora-se com essas atividades, a 

memória, inteligência e criatividade. Alguns brinquedos utilizados pelas faixas etárias 

anteriores continuam a serem usados, na realidade o que ocorre é o aumento da 

complexidade dos mesmos para que continuem a aprimorar a habilidade que exploram, 

como quebra-cabeças mais difíceis, brinquedos de montar e desmontar com mais 

detalhes, fantasias mais elaboradas, bonecos maiores e com mais elementos, e 

utensílios domésticos em miniatura mais requintados. (INMETRO, 2016) 

Nos 6 ao 9 anos começa a fase escolar onde se aprende a ler e escrever, 

logo muitos dos brinquedos tem cunho educativo como jogos de tabuleiro, bolinhas de 

gude, brinquedos de armar e praticar atividades físicas colaboram no aprendizado das 

normas sociais. Também, jogos e brinquedos eletrônicos tem bastante influência para 

as crianças, pois ajudam na formação e conhecimento das palavras e números. Esses 

jogos começam a desenvolver a habilidade e a coordenação, além de uma 
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compreensão do significado da estratégia no relacionamento humano, em geral através 

da competição. (INMETRO, 2016) 

2.6 IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE 

 Smolka (2009) comenta sobre Vigotski que a imaginação é a essência de 

toda forma de criação e toda criação imaginária é dotada de elementos presentes na 

realidade. Quanto mais rica é a mente criativa do individuo, maior sua capacidade de 

criação.  

Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a 
imaginação dela. Eis por que a imaginação da criança é mais pobre que a do 
adulto, oque se explica pela maior pobreza da sua experiência. (SMOLKA, 
2009) 
 

 As experiências vivenciadas por qualquer pessoa é a base do que 

constituirá o seu repertorio criativo. Desde o nascimento todos os cincos sentidos são 

as portas para que a experiência seja adquirida e armazenada na memoria.  

De acordo com Kandel (2001) o nosso cérebro forma as memórias quando 

dois neurônios criam uma nova ligação entre si, chamada de sinapse. Esta nova ligação 

é formada por alguns aspectos, como relações e ligações com experiências 

anteriormente adquiridas.  

Outro aspecto que fortalece a formação de uma nova sinapse é uma 

experiência que contenha uma recompensa ou emoção forte envolvida com o novo 

aprendizado, por exemplo, situações onde nos saímos ou completamos de melhor 

forma e momentos estressantes ou de medo. (KANDEL, 2001) 

Este é um dos motivos pelo qual as crianças são tão curiosas e perguntam 

tanto sobre as coisas. Elas não possuem as informações conhecidas pelos adultos, 

para poderem fazer as relações e ligações necessárias para se aprender algo e tentar 

memorizar tal aprendizado. É preciso, muitas vezes, fazer comparativos com coisas que 

a criança já conheça para que a mesma possa assimilar tal conhecimento. (KANDEL, 

2001) 

Entende-se, então, como experiência as memórias produzidas no decorrer 

da vida. A imaginação está relacionada com todo o conhecimento adquirido pelo 

individuo. Ela parte do pressuposto da relação do conhecido com o desconhecido ou 

irreal. A fantasia é inteiramente vinculada com a imaginação e usa da memória para 
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criar perspectivas iguais ao mundo real. O pensamento fantástico sempre terá ligação 

com a realidade, pois irá conter elementos do ambiente real, relações de convívio ou 

ação entre as pessoas conhecidas pelo sujeito que esta criando a fantasia. (SKOLMA, 

2009) 

Quando dizemos que a imaginação de uma criança é mais fértil que a de um 

adulto, nos referimos basicamente à ignorância que a criança da sobre as 

impossibilidades de tal imaginação em ambiente real. Uma vez que a criança não tem 

conhecimento, por exemplo, das leis físicas, a mesma não interpretará sua criação 

imaginaria como algo surreal ou impossível. Esse tipo de falta de experiência é algo 

que ajuda na imaginação. Antes vimos que quanto mais experiência mais rica a 

imaginação, porém sua falta faz com que o individuo crie suas próprias regras ou 

imagine como deve ser algo que lhe é desconhecido. 

 

A criança é capaz de imaginar bem menos do que um adulto, mas ela confia 
mais nos produtos de sua imaginação e os controla menos. Por isso, a 
imaginação na criança, no sentido comum e vulgar dessa palavra, ou seja, de 
algo que é irreal ou inventado, é evidentemente maior do que no adulto. 
(SKOLMA, 2009) 

 

Como já mencionado anteriormente, é dos 3 aos 6 anos que a criança 

começa a explorar a imaginação. Em relação aos brinquedos, a capacidade de 

visualização e treinamento da memória necessária para desenvolver a inteligência, 

pode ser exercitada por meio de jogos que exigem o uso da imaginação ou cálculo 

mental, tais como os jogos eletrônicos, os jogos de tabuleiro, os jogos de palavras e 

memória e brinquedos de encaixe criados especialmente para esta faixa etária, o qual 

este trabalho focará como público alvo. 

2.7 BRINQUEDOS DE MONTAR E DESMONTAR 

 

Tanto Aberastury (1992) como INMETRO (2016) apontam que brinquedos 

com encaixes, peças para montar e desmontar atraem crianças de diversas faixas 

etárias. Sua complexidade em tais quesitos divide um mesmo brinquedo em simples: 

com menos detalhes, cores, encaixes e menor variedade e possibilidade de criação, 

sendo utilizado por crianças de idades menores, que não possuem repertório criativo ou 
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coordenação motora tão avançada; alguns desses podem até conter peças maiores 

quando destinado a tal publico, tendo em vista que a criança não engula as peças e 

possa se afogar. Ou mais complexos: destinados a crianças com idades mais 

avançadas, com maior coordenação motora e criatividade, possuindo mais peças, cores 

e encaixes diversos. As peças começam a ficar menores possibilitando maior variedade 

de criação, pois a criança que o utiliza já possui alguma compreensão e educação a 

cerca dos perigos de ingerir peças que o afogue. Também começam a serem 

explorados temas do cotidiano das crianças dividindo ainda mais um mesmo brinquedo 

em outras categorias. 

Brinquedos deste estilo exercitam a criatividade e a imaginação, pois 

exploram a experiência e a capacidade da criança de criar algo que ela já conhece ou 

ingressar no mundo da fantasia e imaginar algo novo, desenvolvendo assim sua 

criatividade. Exercita-se também o pensamento lógico, quando começa a analisar os 

encaixes e aquilo que é possível de criar com o brinquedo.  

Conforme o desenvolvimento lógico e criativo da criança avança, com o 

tempo, o brinquedo já não é suficiente para suprir suas possíveis criações e 

imaginações. Elas precisam de um novo brinquedo, o qual explore e possibilite ainda 

mais a sua criatividade. É importante o papel do adulto neste quesito, verificando como 

é o brincar da criança com este tipo de brinquedo: analisando o quão complexa são 

suas criações e observando se o brinquedo esta frustrando ou podando a mesma por 

não conseguir criar aquilo que deseja, uma vez que algumas delas não expõem suas 

vontades ou necessidades de ter algo novo, ou pelo fato de não terem conhecimento 

que é necessário a utilização de um brinquedo mais complexo. 
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3. MÉTODO PROJETUAL 

 

“O método é só uma ajuda para o processo projetual, pois ela orienta o 

projetista e também oferece técnicas e métodos que podem ser usadas em algumas 

etapas do projeto.” (BONSIEPE, 1984) 

Para desenvolver este trabalho, escolheu-se o método de projeto de Gui 

Bonsiepe. Algumas etapas foram modificadas ou acrescentadas para melhor 

encaminhamento do projeto. 

O método segue as seguintes etapas: 

3.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

3.1.1 O que? 

A situação ou coisa que se deve melhorar, os fatores essenciais do 

problema, os fatores influentes. 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um brinquedo de 

madeira com peças de montar e desmontar, voltado para o público infantil, que explore 

o pensamento lógico e criativo da criança. 

3.1.2 Porque? 

Os objetivos, a finalidade do projeto incluindo os requisitos/critérios que uma 

solução boa deve ter. 

Levando em consideração as características físicas e estruturais da madeira, 

assim como a afinidade e experiência com a mesma, percebeu-se que ela é um 

material renovável e de baixo custo produtivo, tanto na obtenção quanto na confecção 

dos brinquedos. 

Também notou-se há falta de brinquedos infantis produzidos em madeira, 

pois grande parte dos produtos encontrados no mercado é produzida de polímeros. 

Os brinquedos de madeiras, muitas vezes, tem cunho educativo como os 

jogos de tabuleiro ou brinquedos de encaixe para crianças de diversas idades. Com 

isso, pensou-se em agregar a ideia de um brinquedo que explore a imaginação e a 
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criatividade na criança e que consiga atrair sua atenção por meio de sua estética e 

funcionalidade, pois ela olha o brinquedo de madeira como algo desinteressante. 

3.1.3 Como?  

O caminho – os meios, métodos, técnicas, recursos humanos e econômicos, 

tempo disponível, experiência. 

Foram realizadas análises para este tipo de produto, estudo das leis do 

INMETRO, estudo de cores, técnicas criativas e desenhos para ajudar de geração de 

alternativas do projeto. 

3.2 ANÁLISES 

3.2.1 Visita Técnica 

Foram feitas visitas técnicas na Oficina do Aprendiz, onde foi realizada: uma 

observação acerca dos brinquedos similares ao projeto em desenvolvimento; uma 

reunião junto com o proprietário da empresa e o grupo SESC Cacupé, para poder ter 

um maior conhecimento sobre como é efetuado o contato e a venda dos brinquedos 

para os seus clientes; uma pesquisa na biblioteca da empresa em busca de referencial 

bibliográfico. 

Outra visita foi no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), com intuito fazer uma entrevista junto as 

professoras que lecionam para crianças na faixa etária dos 4 (quatro) aos 6 (seis) anos 

de idade. 

3.2.2 Análise de Questionário 

Durante a visita ao NDI foi aplicado um questionário com uma professora 

regente a fim de conhecer as principais características, comportamentos e experiências 

das crianças, com o intuito de posteriormente explorar os requisitos que irão auxiliar na 

geração de alternativas no desenvolvimento do produto. 

As perguntas e respostas seguem no Apêndice A. 
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3.2.3 Análise do produto com relação ao uso 

 

Serve para detectar os pontos negativos e criticáveis. Convém se utilizar da 

fotografia como técnica de documentação para localizar detalhes ou problemas, em 

caso de redesenvolvimento de um produto. 

Durante a visita técnica ao NDI foi feita uma análise para saber que tipos de 

brinquedos e jogos as crianças utilizavam na hora de brincar na escola. Na seguinte 

imagem (Figura 5), nota-se o aluno brincando com um brinquedo “Fazendinha da 

Vovó”, feito de chapas de MDF com encaixes para poder criar as paredes de uma casa 

em uma fazenda. O brinquedo disponibiliza apenas uma configuração de montagem, 

não incentiva a criatividade por meio de novas maneiras de se montar a casa. 

 

Figura 5 – Aluno brincando com “Fazendinha da Vovó” 

 

FONTE: Acervo Pessoal 
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A imagem a seguir (Figura 6) mostra a caixa que contém as peças do 

brinquedo “Lego” presentes na sala de aula, percebe-se que o brinquedo não 

disponibiliza uma variedade de formas nas peças. Existem apernas 2 (dois) tipos de 

peças nesse brinquedo, uma quadrada e outra retangular. Essa é uma das 

reclamações dos alunos em relação a ele, por não possuir outras variedades e formas 

de peças. 

 

Figura 6 – “Lego” disponível em sala de aula 

 

FONTE: Acervo Pessoal 

 

Na próxima figura (Figura 7) verifica-se que as crianças estão brincando em 

grupo com animais feitos em polímero. Notou-se que alguns animais estavam muito 

danificados e velhos pelo uso, pois provavelmente esse brinquedo é produzido com um 

material não tão resistente. 

 



35 
 

Figura 7 – Alunos brincando com animais de plástico. 

 

FONTE: Acervo Pessoal 

 

Observou-se que as crianças usam os brinquedos de madeira, mas ainda 

fazem muito o uso dos brinquedos de polímeros, com cores bastante vibrantes que 

chamam bastante sua atenção. Percebeu-se, também, que muitos dos jogos e 

brincadeiras são influenciados pelo que eles assistem em TVs e cinema. É necessário 

um jogo ou brinquedo que chame e “prenda” atenção dos pequenos, mas que ao 

mesmo tempo seja educativo. 

3.2.4 Análise Sincrônica 

Serve para reconhecer o universo do produto em questão e para evitar 

reinvenções. A comparação e a crítica dos produtos requer a formulação de critérios 

comuns. Convém incluir informações sobre preços, materiais e processos de 

fabricação. 

Alguns tipos de brinquedos e jogos disponíveis no mercado para crianças 

entre 3 e 6 anos são os seguintes: 

- Piranha Circus (Figura 8): é um jogo com peças de madeira onde as 

crianças criam figuras acrobáticas, mexe com o raciocínio para equilibrar as peças. 

Apresenta-se nas cores: natural da madeira, amarelo, vermelho, verde e azul. Possuem 

as medidas de 364 x 85 x 52 mm. Pode ser encontrado no site do Little Biscotto por 

aproximadamente R$100,00. 
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Figura 8 – Piranha Circus 

 
FONTE: http://www.littlebiscotto.com/10-362-thickbox/jeu-poisson-en-bois-piranha-circus.jpg 

 

- Wood Intelligence (Figura 9): um jogo de encaixe de peças que remete ao 

Tetris. Tem as medidas de 27,3 x 18 cm e pesa 500g. Suas cores são a madeira 

natural, azul, vermelho, amarelo, laranja, roxo, verde, branco e preto. Encontrado no 

site Barber Life por aproximadamente R$75,00. 

 

Figura 9 – Wood Intelligence 

 
FONTE:< http://image.dhgate.com/0x0/f2/albu/g4/M01/F6/A1/rBVaEVcPlrKAK8RlAAEQZpXnOgo548.jpg> 
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- Cosmo Wooden Spaceship Toy Blocks (Figura 10): É um brinquedo de 

construção onde se mistura e combina as peças dos conjuntos. A coleção apresenta 

peças grandes feitas em madeira com conexões de ímã. Possui cinco conjuntos: 

shuttle, foguete, satélite, lander e planeta. Ela não é tão flexível quanto seus 

concorrentes na variação de criação em função dos poucos ímãs nas peças. Os 

conjuntos podem ser adquiridos a partir de R$82,00. 

 

Figura 10 – Cosmo Wooden Spaceship Toy Blocks 

 

FONTE:http://technabob.com/blog/wp-

content/uploads/2015/11/cosmos_collection_spaceship_toy_blocks_by_huzi_1.jpg 

 

- EQB Tino and Friends (Figura 11): é um brinquedo modular de madeira no 

qual 1 kit pode se transformar em 4 tipos diferentes de dinossauros. Neste kit inclui uma 

coleção de mãos, cabeça, tronco, pernas, caudas e outros que são facilmente 

montados e desmontados com um sistema de junta chamado snap lock. Produzido pela 

Emotional Quotient Blocks (EQB) possui as dimensões de cada kit 18 x 16 x 7,5 cm e 

pesa 270g. É encontrado por aproximadamente R$148,00 no site Pip+Sox. 
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Figura 11 – Tino and Friends 

 

FONTE: https://www.pipandsox.com.au/wp-content/uploads/2014/04/EQBDN2-Tino-and-Friends.jpg 

 

- Brincando de Engenheiro (Figura 12): é um brinquedo de construção que 

tem blocos geométricos feitos em madeira. Estes blocos são encontrados nas formas 

triângulo, retângulo e quadrado. Em algumas peças são desenhadas em umas das 

faces tijolos, janelas e portas nas cores vermelha, verde e azul para remeter às 

construções arquitetônicas. O brinquedo não possui encaixes, porém a disposição das 

peças, lado-a-lado, conseguem formas uma construção civil. As dimensões no 

brinquedo de 200 peças são 40,5 x 6 x 30 cm a caixa. Pode ser encontrada e pesa 1,1 

kg e custa R$48,90 no Mercado Livre. 

 

Figura 12 – Brincando de Engenheiro 

 

FONTE:<http://www.vilubrinquedos.com.br/admin/autoThumb2.php?arquivo=media/uploads/produtos/1bf

b73190925b21645b4fdff0052de5b.jpg> 
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- Cuboro (Figura 13): é, também, um brinquedo de construção formado por 

peças geométricas que possuem caminhos por dentro ou por fora de cada peça. O 

brinquedo tem como objetivo criar um caminho com as peças para que uma esfera 

possa passar por dentro dos caminhos e chegar a um destino final sem empecilhos. As 

medidas da caixa standard são de 48 x 33 x 6,35 cm e pesa 4,6 kg. Pode ser 

encontrada no site da Amazon por aproximadamente R$1022,00. 

 

Figura 13 – Cuboro 

 

FONTE: http://cuboro.ch/cmsfiles/produkte/cuboro_standard-1-3_thmb1.jpg 

 

- Crab Flat (Figura 14): é um brinquedo inspirado no ambiente marinho, com 

peças em chapas de compensado que possuem um corte padrão entre elas. Suas 

peças são os corais e plantas marinhas que ficam no fundo do oceano, além de um 

caranguejo feito em uma peça maciça torneada, com furações para a criança poder 

montar os olhos e pernas.  O objetivo do brinquedo é que a criança explore o mundo 
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marinho, unindo as peças umas as outras e criando um mundo marinho compreendido 

em sua imaginação. 

 

Figura 14 – Crab Flat 

 

FONTE: < https://petitandsmall.com/research-experiment-play> 

 

- Bibros (Figura 15): um brinquedo que utiliza de blocos geométricos 

diferenciados por cor e formas, para criar estruturas com diversas combinações, apenas 

equilibrando peça sobre peça. O Kit possui 24 peças que são armazenadas dentro de 

um saco de tecido. As peças se diferenciam em cor apenas pela tonalidade das 

espécies de madeiras utilizadas, que são a Surbos torminalis, Juglans regia e Acer 

platanoides. 

Figura 15 – Bibros 

 

FONTE: < https://petitandsmall.com/bibros> 
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- We Want Robots (Figura 16): um brinquedo com bonecos inspirados na 

robótica com formatos cilíndricos e peças que apresentam um encaixe diferenciado por 

meio de uma barra rosqueada que conecta os membros ao eixo principal (tronco). 

Quando montado possui três tonalidades sendo o cinza, o branco e tom marrom natural 

da madeira. Os encaixes contém uma furação padrão, logo, abrange diversas 

combinações de formas. 

 

Figura 16  – We Want Robots 

 

FONTE: < https://i.pinimg.com/originals/62/72/40/627240f605f00926fba2c44d551a1da4.jpg> 

 

- Sky Villages (Figura 17): é um brinquedo com uma temática diferenciada, 

onde a ideia é montar uma vila de casas no céu, que será uma parede. Nessa parede é 

necessária a instalação de um suporte para encaixar e começar a montagem da vila. A 

vila é composta de peças de casas com formas simples, conectadas através de seus 

telhados por meio de uma furação padrão e uma haste metálica de mesmo diâmetro. As 

casas possuem seus telhados pintados com cores monocromáticas diversas, suas 

laterais apresentam pequenas janelas pintadas de branco com formato que varia entre 

o retangular e circular. Na parede também são fixadas nuvens, que servem tanto para 

remeter ao tema de uma vila no céu, quanto para guardar as casas, pois atrás das 

nuvens há uma caixa. 
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Figura 17 – Sky Villages 

 

FONTE: < https://www.dexigner.com/images/article/25369/Sky_Villages_03_gallery.jpg> 

 

- Fábrica de Ideias (Figura 18): Um dos projetos de brinquedos vendidos 

pela empresa Oficina do Aprendiz. Como o nome já diz, ele explora a criatividade e a 

imaginação da criança em criar muitas combinações de peças com formas geométricas 

simples que apresentam tamanhos diversos. As peças possuem furações com tamanho 

padrão e hastes com o mesmo tamanho do furo para conectar uma peça a outra. A 

empresa vende 3 (três) tipos de kits, dois menores com 60 peças cada com tamanhos e 

furações diferentes, que se completam quando comprados em conjunto formando um 

Kit com o total de 120 peças, onde ambos estão no valor de  R$200,00. 
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Figura 18 – Fábrica de Idéias 

 

FONTE: < http://oficinadoaprendiz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Cat%C3%A1logo-

F%C3%A1brica-de-Ideias.compressed.pdf> 

 

3.2.5 Análise Estrutural e Funcional 

Serve para reconhecer e compreender os tipos e o número dos 

componentes, dos subsistemas, princípios de montagem, tipologia de uniões, e tipo de 

carcaça de um produto. Na Análise Funcional é onde se reconhece e compreende as 

características de uso de um produto, incluindo aspectos ergonômicos (macroanálise), 

e as funções técnico-físicas de cada componente ou subsistema do produto 

(microanálise). 

Tratando-se de um projeto de um brinquedo infantil de madeira com sistema 

de encaixe, ele terá como função ajudar a criança em seu raciocínio lógico e auxiliar a 

expandir sua imaginação. Para que o jogo ou brinquedo tenha um melhor 

aproveitamento da criança, é necessário que o produto contenha algum atrativo em sua 

forma, cor ou embalagens. 

Em um comparativo de preço e escolha entre um brinquedo de madeira e um 

de plástico, observa-se que as indústrias com produções em grande escala de 

brinquedos em plástico, tem um foco comercial diferente das que produzem os 
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tradicionais brinquedos feitos em madeira, por terem melhor investimento em 

propagandas, bastante apelo comercial e comunicativo, ou produzindo formas e 

encaixes que dificilmente poderiam ser executadas em um brinquedo de madeira. Em 

relação a isso, os brinquedos de madeira apresentam baixo apelo comercial, ou são 

difíceis de encontrar em grandes lojas de brinquedos.  

Em uma prateleira as embalagens não chamam tanto a atenção da criança, 

pois suas cores e materiais não influenciam tanto no caráter comercial/estético em 

comparação aos brinquedos de plástico. Vemos que o preço final muitas vezes é 

superior em um brinquedo de plástico, pois mesmo que a produção em larga escala por 

injeção de um brinquedo de plástico faz com que o seu preço seja reduzido, por outro 

lado temos, por exemplo, o preço da produção, do marketing comercial sobre a marca 

ou o estilo do brinquedo inspirado em algum tema já consolidado no mercado, que 

encarecem bastante o brinquedo. Já nos brinquedos de madeira, o material e o 

maquinário são de baixo custo, o investimento em marketing não está presente nas 

mesmas mídias em que os brinquedos de plásticos estão inseridos. Com isso os 

brinquedos de madeira são muitas vezes vendidos em lojas especializadas em 

brinquedos dessa categoria. 

- Aspectos Ergonômicos: 

O brinquedo precisa seguir às normas feitas pelo INMETRO, onde na rotulagem 

de brinquedos é necessário conter a faixa etária, manuseio, identificação e endereço do 

fabricante; ele não deve ter pontas ou extremidades cortantes e partes ou peças 

pequenas que possam se desprender com facilidade e provocar acidentes. 

- Funções Técnico-Físicas: 

Por existir uma variedade de formas e estilos de brinquedos e jogos de encaixe, 

decidiu-se generalizar os componentes técnico-físicos dele que são: 

Madeira: de demolição e a de pinus proveniente de reflorestamento são muito 

utilizadas para a produção de brinquedos educativos; 

Embalagem: normalmente feita em papelão, madeira, plástico ou tecido, para 

armazenar o produto. 
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3.2.6 Análise conceitual do conteúdo 

 É necessário para uma melhor geração de alternativas, verificar quais os 

conteúdos tem um maior consumo pelas crianças por meio das mídias visuais, tais 

como programações de canais televisivos destinados para o público infantil, uma vez 

que esse tipo de conteúdo é altamente consumido como forma de lazer quando as 

crianças estão fora da sala de aula. Canais destinados ao público infantil tem a 

possibilidade de moldar gostos e tendências entre as crianças, pois a visualização do 

conteúdo por eles exibido é uma das atividades realizada no dia a dia. 

O conteúdo exibido diverge entre desenhos animados, animações e 

programas com pessoas atuando, foi necessário verificar alguns critérios em relação a 

esses tipos de conteúdos que possa auxiliar no objetivo da análise, tais como: quais 

são os mais assistidos, quais possuem exibição tanto em canais abertos e pagos e qual 

a temática e conceitos presentes. Com tal verificação será possível descobrir e listar 

que tipo de temas e conceitos estão mais presentes e que são mais conhecidos pelas 

crianças. Analisar os temas dos similares também é de suma importância, apesar dos 

similares apresentados não possuírem inspiração em algum desenho em específico, 

ainda assim trazem conceitos gerais mais amplos que são conhecidos ou que ainda 

estão sendo descobertos.  

O critério de escolha dos canais para a análise, foram as diferentes formas 

de acesso, sendo esse acesso dividido em 3 categorias, aberto, pago e pago com 

acesso somente por internet. Os canais de veiculação do conteúdo infantil selecionados 

são: o canal aberto Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), também por ser o único 

canal aberto que apresenta conteúdo infantil em sua programação; o canal pago 

Cartoon Network; e o canal pago Netflix com acesso somente por meio de internet. 

Segue a listagem dos conteúdos analisados com seus respectivos conceitos: 

Os Jovens Titãs em Ação (Figura 19): Jovens super-heróis; batalhas; tecnologia; 

amizade; resolver problemas. 
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Figura 19 – Jovens Titãs em Ação 

 

FONTE: < http://oficinadoaprendiz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Cat%C3%A1logo-

F%C3%A1brica-de-Ideias.compressed.pdf> 

 

Bob Esponja (Figura 20): Humor; ambiente marinho; amizade; brincadeiras; adulto com 

hábitos de criança. 

Figura 20 – Bob Esponja 

 

FONTE: < http://oficinadoaprendiz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Cat%C3%A1logo-

F%C3%A1brica-de-Ideias.compressed.pdf> 
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Hora da Aventura (Figura 21): Amizade; aventura; fantasia; desafios; monstros. 

 

Figura 21 – Hora da Aventura 

 

FONTE: < http://oficinadoaprendiz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Cat%C3%A1logo-

F%C3%A1brica-de-Ideias.compressed.pdf> 

 

Apenas um Show (Figura 22): Humor; amizade; cotidiano; resolver problemas. 

 

Figura 22 – Apenas um Show 

 

FONTE: < http://oficinadoaprendiz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Cat%C3%A1logo-

F%C3%A1brica-de-Ideias.compressed.pdf> 
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As Meninas Superpoderosas (Figura 23): Meninas com superpoderes; batalha contra 

o mal; 

Figura 23 – As meninas superpoderosas 

 

FONTE: < http://oficinadoaprendiz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Cat%C3%A1logo-

F%C3%A1brica-de-Ideias.compressed.pdf> 

 

A mansão Foster para amigos imaginários (Figura 24): Família; amizade; monstros; 

amigo imaginário; humor. 

 

Figura 24 – A mansão Foster para amigos imaginários 

 

FONTE: < http://oficinadoaprendiz.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Cat%C3%A1logo-

F%C3%A1brica-de-Ideias.compressed.pdf> 
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Segue a listagem dos similares apresentados com seus respectivos 

conceitos: 

- Piranha Circus (Figura 8): Jogo; equilíbrio; ambiente marinho; peças coloridas; 

mistura de formas. 

- Wood Intelligence (Figura 9): Jogo;  lógica; formas geométricas; peças coloridas. 

- Cosmo Wooden Spaceship Toy Blocks (Figura 10): Ambiente especial; encaixe 

diferenciado; peças com encaixe aleatório; mistura de formas; mistura de peças 

coloridas com peças sem cor. 

- EQB Emotional Quotient Block (Figura 11): Mundo Animal; mistura de formas; 

encaixe diferenciado; peças com encaixe aleatório; mistura de peças coloridas com 

peças sem cor. 

- Brincando de engenheiro (Figura 12): Ambiente de construção arquitetônica; formas 

geométricas; peças com pinturas; equilíbrio; peças sem encaixe. 

- Cuboro (Figura 13): Formas geométricas; peças sem encaixe; lógica. 

- Crab Flat (Figura 14): Ambiente marinho; equilíbrio; peças com encaixe aleatório; 

mistura de peças coloridas com peças sem cor; mistura de formas. 

- Bibros (Figura 15): Formas geométricas; equilíbrio; peças com diferentes tipos de 

madeira. 

- We Want Robots (Figura 16): Tecnologia; peças complexas; encaixe diferenciado; 

peças com encaixe aleatório; mistura de peças coloridas com peças sem cor; adição de 

outro material (barras rosqueadas de metal). 

- Sky Villages (Figura 17): Ambiente de construção arquitetônica; formas geométricas; 

peças com pinturas; adição de outro material (barras de metal). 

- Fabrica de Ideias (Figura 18): Formas geométricas; peças com encaixe aleatório; 

peças com diferentes tipos de madeira; enorme variedade de peças. 

 

Com base na análise dos conteúdos das mídias visuais, é possível observar 

uma grande semelhança entre vários conceitos. O humor está sempre presente no 

conteúdo infantil, pois é o principal conceito para atrair a atenção. A amizade também 

sempre é notória, uma vez que grande parte dos conteúdos apresenta mais de um 

protagonista, sendo às vezes uma dupla, ou um grande conjunto de amigos e mesmo 
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aqueles que contem um personagem principal, o mesmo possui uma grande 

quantidade de amigos. 

  Outro conceito muito presente é o poder na mão das crianças. Personagens 

com superpoderes que precisam salvar vidas e resolver uma grande quantidade de 

problemas. Esse conceito se relaciona com outro, que é o de ter trabalhos e 

responsabilidades de adultos, assim como nas brincadeiras de faz de conta, quando as 

crianças imaginam estar exercendo uma profissão, fazendo algum serviço ou atividade 

de adultos. Ambos os conceitos estão relacionados, a independência é a ligação entre 

eles, observa-se uma vontade de poder fazer as coisas que os adultos fazem que eles 

não possam fazer.  

De fato os conceitos que mais auxiliam na geração de alternativas são 

aqueles que possam ser extraídos como formas ou grafismos. Por exemplo, os temas 

dos conteúdos, como os ambientes em que estão inseridos (ex: ambiente marinho, 

espacial, medieval, fantasia). Outros conceitos que podem auxiliar na busca por uma 

forma são os monstros e animais, que também estão muito presentes nos conteúdos 

analisados. Na grande maioria das vezes os protagonistas são animais ou monstros 

que representam a figura humana de diferentes formas. As profissões também auxiliam 

bastante na busca de um tema, pois existe a possibilidade de poder explorar a 

diversidade de atividades exercidas em uma profissão ou representar diferentes 

profissões de alguma forma. 

3.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Projetar um brinquedo infantil em madeira com peças para montar e 

desmontar atendendo às normas da legislação, à faixa-etária escolhida e que ajude no 

desenvolvimento da imaginação e criatividade da criança. 

3.3.1 Lista de requisitos 

Serve para orientar o processo projetual em relação às metas a serem 

atingidas. Convém formular cada requisito separadamente, e utilizar uma forma comum 

(frases positivas, sem negações). 

1 - O brinquedo deve conter um sistema de encaixe e desencaixe; 
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2 - Deve ser produzido em madeira que não seja nociva à saúde; 

3 - Respeitar as normas vigentes do INMETRO em relação às identificações e 

informações do produto com relação à rotulagem; 

4 - Seguir a orientação do INMETRO em relação às formas que o brinquedo deve ter 

como evitar pontas ou extremidades cortantes ou peças muito pequenas; 

5 - Deve explorar da melhor forma possível à criatividade e a imaginação da criança; 

6 - Conter uma variedade de peças ou formas que possibilite essa busca pela 

imaginação e criação; 

7 - O projeto deve ser direcionado para crianças a partir 3 anos com foco entre os 3 a 6 

anos; 

3.4 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

 

Para proceder a esta etapa várias são as técnicas que podem ser utilizadas, 

cujo objetivo é facilitar a produção de um conjunto de idéias básicas, como respostas 

prováveis a um problema projetual. 

As alternativas geradas por meio de desenhos manuais tiveram como base a 

pesquisa conceitual do conteúdo e a lista de requisitos, onde foram divididas em 

categorias que são denominadas de partidos de projeto. Os partidos de projetos são 

aventura, jogos, personagens e blocos. Levando em consideração o processo de 

produção e o maquinário utilizado pela empresa Oficina do Aprendiz, as formas 

representadas nas alternativas seguem um padrão de curvas simples, cônicas e linhas 

retas, tendo em vista que quanto mais complexa for a forma do brinquedo, mais difícil e 

caro será sua produção, muitas vezes tornando inviável tal alternativa. Assim buscou-se 

representar as ideias com peças que possam ser produzidas na empresa, na utilização 

de maquinas como o torno, uma serra e uma furadeira. 

Lembrando que as alternativas são uma ideia inicial, logo a representação do 

brinquedo ou do conjunto de peças não esta totalmente concluída, visto que esta etapa 

virar a ser explorada após a seleção da alternativa final, onde a mesma possuirá um 

maior número de peças e formas. 
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3.4.1 Partido de projeto – AVENTURA 

 

Alternativa 1 

 

Figura 25 – Alternativa 1 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Explorando o contexto da aventura, a alternativa 1 tem como ideia principal 

ser um brinquedo em que a criança possa montar um avião com diversos padrões de 

peças, que se encaixam em uma base. Contendo uma peça base com diversos furos, 

que seria o corpo do avião, onde as outras peças como asas e hélices poderiam se 

encaixar ao corpo principal, montando assim diferentes tipos de aviões com um mesmo 

corpo principal. 
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Alternativa 2 

 

Figura 26 – Alternativa 2 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Seguindo o conceito de aventura, a alternativa 2 busca explorar o espaço 

imaginário, com a ideia de que a criança possa montar seu próprio foguete espacial 

com diferentes peças cônicas e cilíndricas que se conectam e completam por um 

padrão de encaixe. 
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Alternativa 3 

 

Figura 27 – Alternativa 3 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Buscando a aventura no mundo marítimo, a alternativa 3 tem como conceito 

usar uma peça base com diversas furações que seria o corpo de um barco. Na 

sequência a criança pode montar o estilo do seu barco com diferentes peças com 

variadas formas e tamanhos, explorando assim a criatividade de poder montar 

diferentes estilos de barcos com uma mesma base. 
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3.4.2 Partido de projeto – JOGOS 

 

Alternativa 4 

 

Figura 28 – Alternativa 4 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Com o conceito de um jogo, a alternativa 4 proporciona uma brincadeira 

entre duas crianças. Os participantes ficam virados de frente uma para o outro e a caixa 

com o jogo fica na posição vertical entre eles. O objetivo é que um dos participantes 

que não tem visão da parte interna da caixa jogue uma bola por um dos furos na parte 

superior da caixa e diga em qual furo da parte inferior a bola vai cair. Porém um dos 

participantes antes que seja dita em qual posição a bola vai cair, fica do outro lado e 

manipula a forma interna da caixa, com o intuito de desviar a bola para a posição que 
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lhe deseja, fazendo com que o outro participante erre seu palpite e perca a vez. Dentro 

da caixa existe a possibilidade de encaixar peças com diferentes formas, que tem o 

objetivo de desviar o trajeto da bola para a posição desejada. A Questão é que mesmo 

com a manipulação do trajeto, a pessoa que lança a bola ainda tem a chance de 

ganhar, pois o palpite vem posterior à manipulação da caixa e se a pessoa apostou no 

lugar em que a bola vai cair por causa da manipulação ela marca um ponto. 

 

Alternativa 5 

 

Figura 29 – Alternativa 5 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

A alternativa 5 segue a ideia de um jogo simples, com um tabuleiro em forma 

retangular na posição vertical, contendo uma sequência de pequenos furos 



57 
 

longitudinais no seu centro e  grandes furos retangulares em sua lateral. O objetivo do 

jogo é que os participantes utilizem de diferentes peças com formas variadas e as 

encaixe nos furos ao centro do tabuleiro, em seguida é jogado outra peça circular da 

parte mais superior do tabuleiro que deve cair bater na peça posicionada ao centro e 

desviar para os furos laterais. Marca pontos quem conseguir fazer a bola passar pelos 

furos laterais. 

O jogo explora noções básicas de cálculo, utilizando diferentes alturas e 

ângulos com as peças encaixadas ao centro e a peça circular que é projetada. 

3.4.3 Partido de projeto – PERSONAGENS 

 

Alternativa 6 

 

Figura 30 – Alternativa 6 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

  

O conceito de personagem aparece com a alternativa 6, onde formas 

cilíndricas divididas em 3 partes que se completam. Um corpo principal, uma cabeça e 2 

braços. Com formas cônicas simples e sem distinção de gênero, os personagens 
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podem ser compostos de diversas formas diferentes. A ideia é que o diâmetro de 

encaixe das cabeças e dos braços seja um padrão, possibilitando a combinação de 

qualquer corpo com qualquer cabeça e braço, deixando uma grande variedade de 

combinações a imaginação do usuário. 

3.4.4 Partido de projeto – BLOCOS 

 

Alternativa 7 

 

Figura 31– Alternativa 7 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

O conceito de construção por meio de blocos surge na alternativa 7. Com 

formas geométricas simples é possível empilhar, equilibrar e montar construções 

diversas. Com a ideia de usar cortes na extremidade de todas as peças, que 

possibilitam uma maior variedade de encaixes entre elas, aumentando o numero de 

combinações e montagens que utilizam apenas a imaginação para ser criadas. 
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3.5 PROJETO  

 

Após a geração de alternativas, foi feita uma reunião na Oficina do Aprendiz 

junto com o proprietário e responsável pela produção de protótipos da empresa, 

Osvaldir Viegas, para demonstrar e discutir sobre a possibilidade e problemas de cada 

alternativa. Após a análise, foi escolhida a alternativa 4 (Figura 28), do partido de 

projeto – jogo, para desenvolver o produto final. A escolha veio em conversa nesta 

reunião como sendo a alternativa que atende os requisitos de projeto. Com base na 

experiência de Osvaldir Viegas a alternativa apresenta poucos similares no mercado, 

além de, suas peças apresentarem formas geométricas simples de fácil produção. 

3.5.1 Primeira versão 

Assim uma primeira versão (Figura 32) do modelo final em 3D foi 

desenvolvida e foi feito um rendering digital para demonstrar a mesma, desse modo 

uma nova reunião com Osvaldir Viegas foi feita, para mostrar a primeira versão do 

modelo final e discutir sobre as futuras alterações. 

 

Figura 32 – Primeira Versão do Modelo Final 

 

FONTE: <Acervo próprio> 
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Na reunião sobre a primeira versão do projeto foi relatado por Osvaldir 

Viegas com base em sua experiência de mercado e produção de brinquedos de 

madeira, que na primeira versão da alternativa selecionada, as peças retangulares 

coloridas (Figura 32) que são encaixadas nos furos da superfície ao fundo do jogo e 

utilizadas para deslocar a esfera de madeira na direção desejada, poderiam ter futuros 

problemas de encaixe. Esse problema seria que o encaixe da peça nos furos, que dá-

se por meio de uma cavilha de mesmo diâmetro do furo que encaixa e possibilita a 

alteração do ângulo da peça retangular, viria a se desgastar e ficar frouxo, não 

mantendo a peça posicionada no ângulo desejado no momento em que a bola encostar 

na mesma, fazendo com que a bola girasse a peça retangular e passasse reto por ela, 

não alterando o se curso. 

3.5.2 Segunda versão 

Com isso, posteriormente uma segunda versão foi desenvolvida também 

com modelamento 3D, porém dessa vez com alterações em relação ao problema 

mencionado na primeira versão, que foi resolvido com o desenvolvimento de uma nova 

peça que pudesse deslocar a esfera de madeira e não sofrer com os danos de uso. 

Com isso foi desenvolvida uma peça cônica (Figura 33) que tem a função de deslocar a 

esfera a partir da altura que elas se encontram e pelo furo em qual a peça cônica foi 

posicionada. Assim, uma quantidade maior de furos foi projetada na face ao fundo do 

brinquedo, com o intuito de criar um efeito de queda controlada e proporcionar um 

controle maior do deslocamento da esfera. A peça cônica também resolveria um 

possível problema já previsto, que é o da esfera sair do tabuleiro quando fosse solta. 

Dessa maneira a peça cônica tem seu maior diâmetro na posição mais externa ao 

tabuleiro, deslocando a esfera não só para as laterais, mas também para a superfície 

ao fundo com os furos. 

Foi adicionada também a segunda versão, uma parede (Figura 33) de 

contenção em frente às portas de aberturas na parte inferior do brinquedo, com a 

função de conter a esfera quando essa chegar à base do brinquedo. Além disso, nessa 

versão foi pensado na inserção de uma tampa (Figura 33) para auxiliar no 

armazenamento do brinquedo, mantendo as peças dentro do tabuleiro, onde seu 

desenho seria de uma chapa com um rebaixo no contorno de suas bordas.  
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Figura 33 – Segunda Versão do Modelo Final 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Dessa forma, depois da criação do documento de desenho técnico em base 

nas especificações da segunda versão do modelo final, um primeiro protótipo foi 

desenvolvido no laboratório de modelagem do curso de design do produto do IFSC, 

com o intuito de verificar possíveis problemas e alterações futuras para o protótipo final. 

Utilizou-se a madeira de Pinus como matéria prima, tendo suas peças confeccionadas 

com tábuas de 10 mm de espessura e uma peça com uma tábua de 20 mm de 

espessura, além de utilizar parafusos de cabeça chata para madeira nas medidas de 

3,5 mm x 35 mm. Foi pensado de acordo com as informações adquiridas a partir da 

pesquisa sobre a madeira feita na etapa da fundamentação teórica a fim de prevenir 

trincas e rachaduras na madeira (Figura 34), na posição dos pré-furos para fixação dos 

parafusos na montagem do brinquedo, tendo em vista o diâmetro e comprimento 
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necessário em base do parafuso a ser utilizado, que é um parafuso de cabeça chata 

para madeira com as medidas anteriormente mencionas. Para a fixação desses 

parafusos foi pensado em fazer os pré-furos com suas demarcações já previamente 

definidas em um diâmetro de 2,5 mm e 35 mm de profundidade, com o intuito de evitar 

problemas com rachaduras. Porém, mesmo com a presença dos pré-furos é necessário 

verificar a posição adequada para a fixação dos parafusos, para não ocorrer as 

rachaduras e trincas que se tornaram presentes (Figura 34) na montagem do primeiro 

protótipo. Este foi mais um detalhe que se tornou visível a partir da produção do 

primeiro protótipo, que foi extremamente benéfico em quesitos de análise e verificação 

de problemas para o produto, tanto na produção, quanto na posterior utilização.   

 

Figura 34 – Trincas e rachaduras no primeiro protótipo 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Como anteriormente mencionado, o protótipo foi confeccionado no 

laboratório de modelagem do curso de design do IFSC, e utilizou em sua produção 

diversos maquinários, tais como, serra circular manual, serra fita, lixadeira de bancada, 

lixadeira manual, furadeira de bancada, parafusadeira, além de equipamentos e 

ferramentas como régua, esquadro, chave de fenda e lixas para madeira. 
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Este primeiro protótipo é composto de 20 peças, sendo elas: 1 (uma) tampa, 

1 (um) topo, 1 (um) fundo, 2 (dois) montantes, 2 (duas) divisórias, 1 (uma) barreira, 1 

(uma) base, 10 (dez) pinos cônicos e 1 (uma) esfera. A matéria prima utilizada foi a 

madeira de Pinus, onde a tampa, topo, montantes, divisórias e base são 

confeccionadas a partir de uma tábua na espessura de 10 milímetros, o fundo utiliza 

uma tábua de 20 milímetros, os pinos cônicos utilizam uma barra de madeira com o 

diâmetro um pouco maior que o diâmetro da peça, e a esfera é uma peça produzida em 

outra empresa e comprada em grande escala por Osvaldir Viegas para serem utilizadas 

nos brinquedos produzidos na Oficina do Aprendiz, onde essa possui um diâmetro de 

25 milímetros. As tábuas foram medidas e demarcadas com os tamanhos das peças, 

depois foram cortadas com a utilização de uma serra fita (Figura 35) e serra circular 

manual, recebendo posteriormente um lixamento de suas superfícies e arestas com o 

uso de uma lixadeira de bancada, lixadeira manual e lixas avulsas. Com as peças em 

mãos deu-se o inicio a montagem, posicionando as peças em seus devidos lugares de 

acordo com o desenho técnico, e fazendo assim pré-furos com a utilização de uma 

parafusadeira e depois parafusando as peças com o parafuso anteriormente 

mencionado. 

Figura 35 – Cortes da madeira na serra fita 

 

FONTE: <Acervo próprio> 
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Diferente das outras peças, os pinos cônicos foram confeccionados na 

marcenaria da empresa Oficina do Aprendiz, por um dos marceneiros que trabalha na 

empresa (Figura 36).  

 

Figura 36 – Marceneiro confeccionando os pinos cônicos 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Na produção dos pinos, foi utilizado um torno mecânico para madeira, onde o 

marceneiro fixou por uma das pontas uma barra circular de madeira com diâmetro 

superior ao pino cônico que seria confeccionado. Utilizando formões para ir 

desbastando a barra circular e verificando as medidas com um gabarito metálico e um 

paquímetro nas medidas do pino.  

Assim ficou pronto o primeiro protótipo (Figura 37), que foi crucial para 

verificar as posteriores modificações necessárias para o modelo final. Algumas 

modificações já foram sendo percebidas no meio da produção desse protótipo e tiveram 

seus desenhos já previamente modificados, como é o caso dos pinos cônicos, seu 

desenho foi alterado e pode-se observar comparando o seu projeto inicial (Figura 33) 

em relação ao seu design final (Figura 37). Tal modificação deu-se a fim de evitar o 

problema anteriormente mencionado, de a esfera poder sair do jogo quando entrasse 

em contato com os pinos, a fim de evitar tal problema, aumentou-se a diferença do 

diâmetro externo e diâmetro interno do pino, criando um ângulo ainda maior que o 
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desenho anterior, que tem a função de jogar a esfera para a parede ao fundo do jogo, 

evitando o problema da esfera sair para o lado errado. 

 

Figura 37 – Primeiro protótipo 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

O topo teve seu design alterado para o modelo final, esse com um design e 

medidas referentes à segunda versão do modelo final. Tal peça possuía portas com 

diâmetro 40 milímetros para a passagem da esfera, algo que ficou em excesso e 

desnecessário quando comparado ao diâmetro da esfera que é de 25 milímetros 

(Figura 38). Tal diferença ocorreu, pois em meio à criação da segunda versão do 

modelo final, não era de conhecimento as medidas das esferas que Osvaldir Viegas 

utiliza em seus brinquedos. Em sua empresa Osvaldir Viegas utiliza 2 (dois) tamanhos 

de esfera, uma de 25 milímetros a qual foi utilizada nesse projeto e outra de tamanho 

maior com 45 milímetros que é utilizada em brinquedos e jogos gigantes 

confeccionados na empresa. 



66 
 

Assim, o desenho do topo foi alterado para o modelo final (Figura 38), tendo 

suas novas portas com medidas adequadas para a esfera que possui um tamanho 

padrão. As portas de passagem do topo ficaram na medida de 30 milímetros, menores 

que a versão anterior, causando um efeito visual mais agradável e uma maior 

resistência física a peça, tendo em vista que menos material foi retirado com a furação. 

Na figura 38 é possível ver a diferença do design da peça do topo na segunda versão e 

design da versão final. 

 

Figura 38 – Alteração do design da peça do topo 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Outra alteração que ocorreu para a versão final foi o desenho da tampa. Em 

seu design da segunda versão (Figura 33), tinha como base de produção uma tabua de 

10 milímetros de espessura com rebaixos de 5 milímetros de profundidade e 10 

milímetros de largura, que seria confeccionada com a utilização de uma serra circular 

de bancada ou uma tupia de bancada. Porém verificando o desenho da peça e seu 

meio de produção, decidiu-se alterar ambos, tendo assim uma nova peça (Figura 39) 

com um tamanho de corte diferente e o processo de encaixe também diferente, que 

utiliza de pequenas travessas na parte interna da peça, com um tamanho igual ao 
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contorno de abertura interna do brinquedo, dessa forma a produção é mais fácil e 

rápida e a tampa fica encaixada e fixada no brinquedo da mesma maneira que o design 

anterior. Na figura 33 é possível ver a diferença do design da peça da tampa na 

segunda versão em relação ao design da versão final (Figura 39). 

 

Figura 39 – Alteração do design da peça da tampa 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

 As últimas verificações sobre o protótipo foram as alterações das posições 

dos pré-furos, diminuindo o número de furos e a adicionando cola para madeira em vez 

de usar parafusos. Tais observações foram feitas em vista da não necessidade da 

quantidade de parafusos para a fixação de algumas peças. Assim deu-se a substituição 

de alguns parafusos, por cola para madeira, que dependendo da peça proporciona uma 

fixação adequada e evita uma possível rachadura da madeira caso fosse utilizado um 

parafuso. Com as modificações das furações para os parafusos no modelo final, é 

necessário um total de 15 parafusos para a fixação de todas suas peças. 

Todas as peças no modelo final, mesmo com a utilização de parafusos, foi 

adicionado cola na superfície de contato entre elas, para uma melhor fixação, evitando 

possíveis aberturas entre as peças conforme a utilização do brinquedo for feita, 

prevendo a ocorrência de possíveis quedas e mau uso do brinquedo, que poderiam 

desprender as peças. 
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Com o objetivo de produzir um produto que atenda os requisitos de projeto e, 

ainda assim, tenha um visual agradável e que possa chamar a atenção de alguma 

forma, foi pensado em um ensaio de cores (Figura 40) utilizando o modelo 3D da 

terceira e final versão do produto. O intuito é ver as possíveis combinações de cores e 

decidir qual peça deverá ser pintada. A gama de cores utilizada no ensaio foi a que 

Osvaldir Viegas aplica em seus brinquedos, sendo esta, uma tinta a base d’água para 

piso do catálogo da marca Suvinil, própria para o uso em brinquedos. A gama de cores 

do catalogo é pequena, e pode ser visualizada no Anexo A. Para o ensaio foram 

utilizadas 5 (cinco) cores do catalogo e a cor escolhida para o modelo final foi a cor 

azul, por ser a cor que mais entra em contraste com o tom da madeira de pinus, além 

de ser uma cor mais leve e serena em comparação as outras. As outras cores do 

ensaio não foram descartadas e foram aplicadas nos pinos cônicos, para deixar mais 

colorido e atrativo. 

 

Figura 40 – Ensaio de cores 

 

FONTE: <Acervo próprio> 
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3.5.3 Versão Final 

Assim depois de 2 (duas) versões em modelo digital, um primeiro protótipo, 

diversas verificações e análises dos problemas e alteração dos desenhos e tamanhos 

das peças, deu-se por concluído o design do produto final (Figura 41), que atende pelo 

nome de “Dédalo”. 

 

Figura 41 – Modelo final digital

 
FONTE: <Acervo próprio> 

 

Dédalo é um brinquedo feito em madeira de Pinus para ser jogado entre 2 

(duas) pessoas, voltado para o público infantil na faixa etária de 3 (três) a 6 (seis) anos. 

Capaz de explorar o pensamento lógico e criativo da criança por meio da montagem e 

manipulação de um caminho, fazendo com que ela pense e raciocine sobre possíveis 

combinações de encaixes para ganhar no jogo. 

O nome do jogo tem inspiração na mitologia grega, de acordo com o site 

Infopedia, conta a lenda que Dédalo foi um grande arquiteto e escultor, que no decorrer 

de sua história teve a incumbência de construir para o seu amigo rei Minos de Creta, 
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um labirinto gigantesco para aprisionar o terrível Minotauro, filho da mulher de Minos, a 

rainha Pasifae.  

Foi pensando na aptidão de Dédalo por construir um labirinto que se deu o 

nome do jogo, pois o mesmo da a possibilidade ao usuário de construir o seu próprio 

labirinto, a fim de manipular o caminho desejado da esfera que vai caindo sobre os 

pinos e desloca-se na direção desejada pela pessoa que esta manipulando e 

encaixando as peças.  

Logo, temos um jogo que funciona da seguinte maneira: duas pessoas ficam 

viradas de frente uma para a outra, com o brinquedo na posição vertical entre ambos. A 

pessoa que esta manipulando as peças deve encaixar os pinos cônicos nas furações 

presentes na peça do fundo, com o intuito de direcionar o caminho da esfera para uma 

das 3 (três) portas inferiores. Após os pinos serem posicionados a outra pessoa que 

esta do outro lado e tem a posse da esfera, diz em qual porta inferior a esfera irá 

aparecer, assim, o mesmo, solta a esfera por uma das portas de passagem da peça ao 

topo do brinquedo. O objetivo em questão é que a pessoa que soltou a esfera deve 

acertar o seu palpite de onde a esfera irá aparecer, e a outra pessoa que esta 

manipulando os pinos, deve manipular o caminho da esfera a fim de que ela caia 

somente em uma das portas que lhe é de desejo.  

O jogo não deixa com que a pessoa que esta manipulando as peças fique 

sempre do lado de quem controla o caminho, visto que se o palpite da pessoa que solta 

a esfera for o mesmo que a porta escolhida em qual a esfera ira cair por quem esta 

manipulando, há grande chances de quem solta a esfera acertar o palpite. 

Quando a pessoa que soltou a esfera acerta o seu palpite, ela marca um 

ponto, depois de jogar a esfera, erando ou acertando, o brinquedo é girado e troca-se a 

posição de quem encaixa os pinos para quem solta a esfera. 

O conjunto de vistas das peças, suas medidas, a quantidade de peças e o 

material utilizado, podem ser visualizados nos desenhos técnicos presentes no 

Apêndice B. 

O modelo final conta com a produção de um grafismo (Figura 42) para ser 

colocado na face externa da tampa, com a função de demonstrar o nome do produto e 

a representação da esfera caindo sobre os pinos utilizados no próprio jogo, tentando 
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assim reproduzir a forma como a esfera irá se comportar durante o uso e adicionando 

mais uma entidade visual, além da pintura na lateral. Esse grafismo seria produzido 

através de serigrafia, onde Osvaldir Viegas contrata um serviço terceirizado 

especializado na produção de serigrafia para produzir os grafismos em seus 

brinquedos. 

Figura 42 – Grafismo para serigrafia na tampa 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Com o intuito de demonstrar como seria a representação do produto em meio 

ao usuário, para poder comparar o tamanho do produto com as pessoas e observar 

como seria o uso do produto, foi feita uma montagem de ambientação (Figura 43) 

utilizando o modelo 3D digital. 

Na ambientação tem-se a figura de duas crianças, uma de frente para a 

outra, interagindo entre si e com a presença de um adulto ao lado que observa e 

interage com ambas.  

O objetivo da ambientação é de visualizar como seria um possível uso do 

brinquedo pelo público alvo depois de pronto e comercializado. 
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Figura 43 – Ambientação Digital 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

  

3.5.4 Validações 

Uma nova visita ao NDI foi feita, com o objetivo de verificar e registrar o 

público alvo utilizando o brinquedo, na mesma turma de alunos da professora que 

respondeu as perguntas do questionário anteriormente aplicado. Na visita foi 

apresentado o produto e explicado como funciona o mesmo, em seguida as crianças 

em pares foram brincando uma de cada vez (Figura 44). 

Observando as crianças brincando foi fácil constatar que os requisitos foram 

alcançados. Algumas crianças planejavam bem as posições de seus pinos, 

manipulando a queda da esfera por qualquer caminho que ela fosse solta. E quando a 

posição dos pinos dava certo, elas compartilhavam a sua experiência com as outras 

crianças que estivessem próximas, a fim de demonstrar a estratégia utilizada. 

Algumas crianças gostaram bastante do produto, pedindo para poder jogar 

novamente e testando diversas possibilidades de posicionamento dos pinos mesmo nos 

momentos em que não havia um oponente para jogar contra. Ficou o questionamento 

por parte das crianças e da professora sobre se o brinquedo ficaria ali com eles para 
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poderem jogar de novo outra hora, visto o grande interesse por parte de algumas 

crianças. 

 

Figura 44 – Crianças brincando com o produto 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Por fim temos a imagem do protótipo final com todas as suas peças (Figura 

45) e a imagem dos pinos cônicos e a esfera (Figura 46) como devem ser pós-

finalizados e pintados. Essa é a representação do produto final e foi utilizado o 

laboratório de fotografia do curso de design do IFSC, com a iluminação e ambiente 

apropriados para gerar uma foto de qualidade. A representação do produto fechado 

pode ser visualizada no Apêndice C 
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Figura 45 – Produto Final 

 

FONTE: <Acervo próprio> 

 

Figura 46 – Pinos cônicos e esfera 

 

FONTE: <Acervo próprio> 
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4. CONCLUSÂO 

 

Este trabalho se propôs em desenvolver um brinquedo, em parceria com a 

empresa Oficina do Aprendiz, a fim de ser um produto divertido e interativo e que faça 

com que a criança se entretenha e, ao mesmo tempo, ajude no processo cognitivo e 

criativo dela. O projeto ao fim apresentou resultado esperado e com um viés de 

surpresa, pois inicialmente pensou-se que o resultado seria algo semelhante a um de 

seus similares (blocos de construção), porém, encaminhou-se para outro tipo de 

brinquedo, um jogo. 

A partir das informações adquiridas sobre a criança e seu comportamento em 

relação aos brinquedos, a análise de questionário, os dados das propriedades do 

material utilizado, a análise de similares, a geração de alternativas, criou-se uma 

alternativa final de brinquedo, que é um jogo, do qual auxilia no pensamento lógico e 

instiga a criança a explorar possíveis combinações. 

Após o desenvolvimento das primeiras versões do produto, verificaram-se os 

problemas e aspectos que deveriam ser modificados para melhorar o modelo final em 

relação ao seu uso, além de simplificar sua fabricação, levando em consideração o 

processo de produção da empresa parceira. 

Assim, observou-se que o brinquedo atende aos requisitos do projeto e 

encaixa-se na faixa etária desejada do publico alvo, porém não se limita ao mesmo, ou 

seja, qualquer individuo de idade superior pode brincar e explorar a jogabilidade do 

produto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – CATÁLOGO DE CORES PARA PISO DA SUVIVIL 

 
FONTE: <http://www.olharmoderno.com/wp-content/uploads/2011/06/tabela-de-cores-tintas-para-

pisos.jpg> 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - ANÁLISE DE QUESTIONÁRIO 

 

- Com que tipos de brinquedos ou brincadeiras costumam brincar? 

R: As crianças costumam brincar com diversos brinquedos e brincadeiras, 

por exemplo: blocos lógicos de encaixe feitos de madeira, com formas geométricas; o 

brinquedo “Brincando de Engenheiro” que possui peças de madeira para construir uma 

cidade; “Lego”; bonecos; quebra-cabeça; xadrez; “Uno”; jogo da memória; dominó; 

brincam de desenhar; brincam com tarefas do cotidiano fazendo comida, imitando as 

profissões; sendo super-heróis e princesas; imitando animais; também, modificam o 

significado do brinquedo para melhor se adequar a brincadeira do momento, por 

exemplo, um cabo de vassoura vira uma espada para duelar. 

 

- Elas brincam com algum brinquedo de madeira? Como é esse brinquedo? 

R: Brincam com brinquedos feitos de madeira, por exemplo: ábaco; alguns 

mini- utensílios de cozinha, comidinhas; blocos lógicos, mais voltados para a 

matemática; o brinquedo “Brincando de Engenheiro”; casinhas com encaixes; o 

brinquedo “Família Terapêutica”, com bonecos feitos de madeira que retratam a 

inclusão social.   

  

- Assistem TV, filmes ou desenhos em algumas aulas? Em casa, que tipo de 

conteúdo dessa categoria costumam assistir? 

R: O que assistem em aula tem a ver com o conteúdo que estão aprendendo 

no dia, sendo geralmente curtas metragens ou exibições que eles não costumam 

assistir em casa. Já o conteúdo assistido em casa depende da perspectiva de cada 

família, algumas deixam a criança assistir TV, outras limitam o tempo ou proíbem. O 

conteúdo que eles consomem nessas mídias são geralmente desenhos da “Disney”, 

“Star-Wars”, “Mundo Bita”, “Turma da Monica”, curtas metragens da “Pixar”, desenhos 

de super-heróis e musicais educativos. 
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- Como é o comportamento nas brincadeiras em grupo? Apresentam alguma 

fantasia temática, por exemplo, fingir que é um animal, pessoa, herói, personagem 

favorito? 

R: Nas brincadeiras em grupo tem momentos em que as meninas e meninos 

estão juntos e em outros momentos separam-se por afinidade em relação ao tipo de 

brincadeira. Brincam juntos de casinha ou de heróis e neste momento não existe 

separação por gênero, as meninas também querem fazer parte da brincadeira, 

conhecem as heroínas dos desenhos e fazem de conta que são seus heróis favoritos. 

Porém quando as meninas brincam de princesa, há uma separação do grupo por parte 

dos meninos, que buscam brincar de outra coisa. A rotatividade das brincadeiras é 

muito grande, em um instante estão brincando de certa brincadeira, logo depois já 

modificaram o enredo da brincadeira ou partiram para outra.  

 

- Como são os seus desenhos em papel? Que tipo de desenho é feito 

quando é desenho livre? 

R: A habilidade e a atenção ao desenho varia de criança para criança, 

algumas fazem apenas rabiscos e não conseguem ficar mais de 3 (três) minutos 

desenhando, outras são mais detalhistas e chegam a ficar 1 (uma) hora desenhando, 

pois possuem uma maior habilidade, dando atenção para pequenos detalhes no 

desenho. As crianças quando podem fazer desenhos livres, geralmente retratam os 

personagens e ambientes de seus desenhos animados e filmes favoritos, além de se 

retratarem sendo os personagens, modificando parte dos personagens pelos seus 

aspectos, como cor de pele e cabelo.  

 

- Eles pedem por algum tipo de brincadeira, atividade ou brinquedo 

específico quando podem brincar? 

R: Eles geralmente pedem pela caixa de peças do brinquedo “Lego” que 

existe em sala de aula, porém alguns alunos reclamam que o “Lego” que existe na sala 

de aula é muito grande, e pedem pelo modelo que tem peças reduzidas igual ao que 

possuem em casa, afirmando que esse tipo de “Lego” por conter peças menores tem 

uma maior variedade de criação. Gostam bastante das histórias do boi-de-mamão e dos 
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folclores de Florianópolis, pedindo para poder brincar com as fantasias do boi-de-

mamão confeccionadas pela escola. 
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APÊNDICE B - DESENHO TÉCNICO 
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APÊNDICE C – PRODUTO FINAL FECHADO 

 

 


