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A todas as crianças para que nunca deixem de sonhar (brincar).
E a todas as crianças que não puderam ser crianças,

Porque brincar (sonhar), é a melhor parte de viver. 
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Este documento não foi escrito em conformidade com o acordo ortográfico.
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RESUMO 

 Esta investigação tem como objecto de estudo a concepção de um 

equipamento lúdico inclusivo, especialmente adequado para crianças sobredotadas. 

Observou-se que as crianças sobredotadas deixam de brincar prematuramente, 

revelando que a generalidade dos brinquedos não respondem às suas necessidades, 

nem aos seus interesses. A investigação mostra que estas crianças têm algumas 

dificuldades a nível de integração social devido às suas características cognitivas e 

afectivas, e sobretudo pelos seus interesses serem muito diferentes da maioria das 

outras crianças.

 Pretende-se com esta investigação identificar as especificidades da 

sobredotação infantil, respeitantes às actividades lúdicas, a reverter para o 

desenvolvimento de novos produtos que preencham as expectativas e necessidades 

dos utilizadores, proporcionando-lhes uma actividade lúdica enriquecedora que 

estimule as crianças criativa e intelectualmente, e ajudando-as a ultrapassar algumas 

barreiras a nível social, fornecendo aos pais uma ferramenta para entreter os filhos 

e às escolas e instituições uma ferramenta que ajude as crianças a interagirem 

umas com as outras. 

 Uma vez que a natureza desta dissertação é prática, a metodologia da 

investigação será mista. Numa primeira fase, não intervencionista, será desenvolvida 

uma pesquisa literária que averigue conhecimentos suficientes para perceber 

o que é a sobredotação e quais as características, necessidades e dificuldades 

das crianças sobredotadas, relativas às actividades lúdicas. Prosseguir-se-á a 

observação directa, a um grupo-amostra (crianças da ANEIS - Associação Nacional 

para o Estudo e Intervenção na Sobredotação, entre os 5 e os 13 anos). Ambas 

constituirão o estado da arte, que será a base para o desenvolvimento da segunda 

parte desta investigação.    

 A segunda parte será intervencionista constituída pela investigação activa, 

portanto, o desenvolver da actividade projectual que deverá assentar numa 

metodologia de design participativo.

  Espera-se com esta investigação desenvolver um produto/equipamento 

(brinquedo ou jogo) que vá de encontro aos objectivos propostos, contribuindo 

assim para o desenvolvimento cognitivo e social de crianças com sobredotação, 

aumentando o conhecimento nas áreas do Design de Produto e da Sobredotação 

Infantil, fornecendo pistas, abrindo caminho a outros investigadores envolvidos nas 

mesmas àreas temáticas.

PALAVRAS-CHAVE

. Design de Produto

. Sobredotação Infantil
. Actividades Lúdicas

. Brinquedos Pedagógicos
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ABSTRACT 
 
 This research has the design of a inclusive playing equipment specially design 

for gifted children as subject of study. It was observed that gifted children stop 

playing prematurely, revealing that the majority of toys do not meet their needs, nor 

their interests. Research shows that these children have some difficulties in terms of 

social integration due to their cognitive and affective characteristics, and especially 

because their interests are very different from most other youngsters.

  The aim of this research is to identify the specifics of child giftedness, relating 

to recreational activities, reverting to the development of new products that meet 

the expectations and needs of users, providing them with an enriching recreational 

activity that encourages children creatively and intellectually, helping them to 

overcome some barriers socially, as well. It is also meant to equip parents with a tool 

to entertain the children, and to give schools and institutions means to help children 

interact with each other.

  Since the nature of this dissertation is practical, the research methodology 

will be mixed. Initially, at a non-interventionist phase, it will be developed a literary 

research to acknowledge what giftedness is and what are the characteristics, needs 

and difficulties of gifted children, related to fun activities. It wil proceed to a direct 

observation, with a group sample (children between 5 and 13 years from ANEIS - 

Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação). Both constitute 

the state of the art, which will be the basis for the development of the second part of 

this study.

  The second part will consist of the active interventional research, in other 

words, the development of the project which should be based on a participatory 

design methodology.

  This research is hoped to develop a product/equipment (toy or game) 

that meets the proposed objectives, thus contributing to the cognitive and social 

development of gifted children, increasing knowledge in the areas of Product 

Design and Early Childhood Giftedness, providing clues and paving the way for other 

researchers involved in the same thematic areas.

KEY-WORDS

. Product Design

. Child Giftedness

. Recreational Activities

. Pedagogic toys
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ACRÓNIMOS

. ATL – Atelier de Tempos Livres

. FA – Faculdade de Arquitectura

. ANEIS – Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação

. QI – Coeficiente de Inteligência

. SAT – Scholastic Aplitude Tests

. DGS - Direcção Geral de Saúde
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GLOSSÁRIO

. Campo – Conjunto de todos os profissionais que actuam directa ou indirectamente 
sob um dado domínio;

. Capacidades cognitivas –são: atenção/foco, percepção, memória e linguagem, além 
de capacidades responsáveis pelo planeamento e execução de tarefas (raciocínio, 
lógica, estratégias, tomada de decisões e resolução de problemas). É com base na 
integração dessas capacidades passamos a compreender os comportamentos 
(simples e complexos);

. Cognição –Função da inteligência ao adquirir um conhecimento;

. Domínio – Aquilo que uma arte ou ciência compreende; Conjunto de regras, procedi
mentos e símbolos que constituem uma determinada área do conhecimento;

. Erlenmeyer - Ou balão de erlenmeyer, é um recipiente utilizado em laboratório, 

inventado pelo químico alemão Emil Erlenmeyer;

. Inteligência - Conjunto de todas as faculdades intelectuais (memória, imaginação, 
juízo, raciocínio, abstracção e concepção);

. Pensamento Convergente - Capacidade de gerar a resposta ou solução mais 

adequada a cada situação;

. Pensamento Divergente - Capacidade de gerar uma grande variedade de ideias, 
associações e soluções a problemas;

. Sobredotado - Que ou quem é dotado de capacidades, geralmente intelectuais, acima 
do que é considerado normal, e que demonstra criatividade e motivação intríseca;

. Stakeholders - São todos os individuos ou entidades que estão envolvidos num dado 

projecto; partes interessadas;

Com base nas definições do dicionário Priberam e da Wikipédia.
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1.1. PROBLEMÁTICA

 A presente investigação aborda a área temática dos equipamentos lúdico-

pedagógicos para crianças sobredotadas. 

 Com a crescente panóplia de brinquedos que estão disponíveis no mercado, 

torna-se difícil para os pais identificar quais os brinquedos mais adequados para os 

seus filhos, ou que tipo de brinquedo proporciona que tipo de desenvolvimento. 

 Existe também uma discrepância entre a quantidade de brinquedos 

disponíveis e o tempo que as crianças têm para brincar. Com o acelerar do ritmo 

de vida, as crianças cada vez têm menos tempo livre. Entre a escola, as actividades 

extracurriculares, as deslocações e os trabalhos de casa pouco resta de tempo para 

“serem crianças” e brincarem. A própria constituição da família que é tendencialmente 

mais pequena, e o facto dos empregos e carreiras consumirem cada vez mais 

tempo e energia aos pais, inevitavelmente interfere no convívio familiar. O clima de 

insegurança que se sente principalmente nas grandes cidades tornou-se também 

um entrave às actividades e brincadeiras de ar livre. Tudo isto origina problemas de 

stress, ansiedade e solidão. As soluções que as crianças e jovens encontram para 

se entreterem acabam por ser principalmente a televisão, o computador e os jogos 

de vídeo. Este tipo de entretenimento é mais sedentário e em alguns casos menos 

enriquecedor, constitui uma actividade mais solitária e que cria habituação, levando 

a que durante a adolescência o jovem tenha outras actividades disponíveis, que, 

nomeadamente fomentem a interacção social, mas prefira ficar em casa a jogar ou a 

ver televisão. 

 A massificação de aparelhos electrónicos a par da facilidade em aceder ao 

mundo virtual proporciona às crianças o acesso a este tipo de entretenimento, cada 

vez mais cedo. Hoje em dia é perfeitamente natural as crianças começarem a mexer 

nos aparelhos dos pais aos três ou quatro anos e começarem a ter os seus próprios 

aparelhos pouco mais tarde. Enquanto há dez anos atrás a prenda ideal para uma 

criança de 8 anos era um carrinho telecomandado, hoje é um tablet. 

 Como resultado, uma das consequências é a obesidade. Portugal é um dos 

países da Europa com a maior taxa de obesidade infantil. Cerca de 30% das crianças 

apresentam sobrepeso e mais de 10% são obesas (DGS). Outras das consequências 

são o isolamento e as dificuldades de estabelecer relações sociais com os outros. 

Esta tendência para o isolamento tem sido também atribuída como consequência do 

mundo cibernético e das redes sociais, nas quais as crianças e jovens se começam a 

envolver cada vez mais cedo.
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 No caso das crianças sobredotadas estas questões ainda são mais prementes. 

Nos últimos anos, a sobredotação tem sido alvo de discussão científica. Cada vez mais 

são crianças diagnosticadas com sobredotação e já existe um grande entendimento 

sobre o assunto, embora nem sempre seja tão disseminado ao público em geral como 

deveria ser. Mas ainda assim existe conhecimento suficiente para reconhecer as 

necessidades especiais destas crianças e começar a desenvolver produtos tendo em 

vista essas necessidades. 

 Verificou-se que as crianças sobredotadas enfrentam dificuldades do foro 

cognitivo e social, devido às suas características, à forma diferente de percepcionarem 

o mundo, e por desenvolverem interesses muito diferentes das outras crianças. A 

somar a isso, e talvez por essa razão deixam de brincar muito prematuramente, o 

que poderá constituir um problema. Embora as actividades em que se envolvem lhes 

satisfaçam a curiosidade e o desejo por novos conhecimentos, como ler, ver televisão 

e navegar na internet, não lhes proporcionam a liberdade criativa, a socialização e até 

mesmo a actividade física que a brincadeira proporciona. 

 É importante referir que muitos jogos de vídeo são interactivos e estimulam a 

actividade física. Outros destinam-se a ser jogados em grupos fomentando a interacção 

social. E um jogo de vídeo pode ser tanto ou mais didáctico a nível educacional do que 

qualquer brinquedo, e jogar liberta o stress. Como em tudo na vida é preciso haver 

um equilíbrio, e reconhecer quais as vantagens e desvantagens de cada brinquedo ou 

actividade e fazer uma gestão adequada. 

 Parece haver um mercado diverso e vasto de brinquedos com dificuldade 

em competir com os aparelhos electrónicos, o que resulta das alterações sociais 

decorrentes. E por outro lado existe um nicho de mercado muito particular, o 

das crianças sobredotadas, que ainda não tem resposta às suas necessidades. 

Os brinquedos que mais se aproximam de uma resposta são na sua maior parte 

incompletos, pouco complexos e inflexíveis na sua utilização. As crianças sobredotadas 

assimilam a informação e aprendem mais depressa que as outras crianças. Também 

são extremamente curiosas, ávidas e tendem a descobrir as coisas sozinhos, e é 

essa descoberta que as mantêm motivadas (Winner, 1996). O que acontece é que a 

maioria dos brinquedos não proporciona a liberdade criativa necessária nem fomenta 

a descoberta de novos conhecimentos necessária para ser estimulante e manter a 

criança interessada no brinquedo, pelo que perdem interesse nele muito depressa.

 Outra das questões é o facto de as crianças sobredotadas terem dificuldades 

de integração e de socialização. Sentem-se sempre deslocadas em relação às outras 

crianças. Têm perfeita consciência que são diferentes e como tal sentem-se diferentes, 

e talvez mais agravante é o facto percepcionarem o mundo de forma diferente e de 

desenvolverem interesses muito particulares e completamente diferentes das outras 

crianças (Bahia, 2011a). Dificilmente têm interesses em comum com os outros, o que 

se aplica aos brinquedos. Isso, associado ao facto de haver poucos brinquedos que os 

satisfaçam, culmina na falta de interesse na brincadeira. Embora as outras actividades 

em que se envolvem lhes sejam estimulantes, não substituem os benefícios que advêm 
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da acção de brincar, sozinho ou em grupo.

 Brincar é sempre uma actividade mais imaginativa e criativa, na qual as 

crianças estabelecem o relacionamento com o outro e com o mundo envolvente.

 A motivação para desenvolver esta investigação é potenciar o desenvolvimento 

de brinquedos socialmente responsáveis e inclusivos, que entretenham as crianças 

com actividades enriquecedoras, estimulantes e dinâmicas, que fomentem a 

interacção social.
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1.2. Questões de Investigação

 Foram elaboradas algumas questões de investigação para orientar a 

investigação.

Questão de Investigação Principal:

- De que forma pode o Design de Produto contribuir para melhorar a vida das Crianças 

Sobredotadas?

Por sua vez esta questão principal levanta as seguintes questões secundárias:

- Quais são as necessidades específicas de uma criança com sobredotação em relação 

às actividades lúdicas?

- Quais as características que um brinquedo adequado a crianças sobredotadas deve 

ter?

1.3. Objectivos

 Esta investigação tem como principal objectivo o desenvolvimento de um 

equipamento lúdico para crianças sobredotadas. Pretende-se que este equipamento 

contribua positivamente para uma maior interacção social das crianças sobredotadas 

com outras crianças, para isso,  o brinquedo tem de ser adequado a todas as crianças, 

sendo inclusivo. E que estímule o entretenimento e aprendizagem.

 Como objectivo secundário pretende-se disponibilizar conhecimento aos 

designers sobre as especificidades da sobredotação infantil, a reverter para o 

desenvolvimento de novos produtos que preencham as expectativas e as necessidades 

dos utilizadores.

 Para isso será necessário reconhecer e tipificar algumas das necessidades 

e dificuldades sentidas por crianças sobredotadas. E desenvolver um conjunto de 

recomendações e de especificações para o desenvolvimento de brinquedos para 

crianças com sobredotação.
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1.4. Metodologia

 A metodologia utilizada nesta investigação é mista, sendo constituída por 

duas fases.

 A primeira fase não intervencionista, corresponde ao enquadramento teórico, 

que por sua vez teve como métodos a crítica literária e a observação directa.

A crítica literária foi executada em quatro fases. A recolha de informação, auxiliada 

pela selecção de palavras-chave, a selecção da informação, a análise e a síntese 

crítica.

 A segunda fase, intervencionista corresponde à investigação activa onde 

se desenvolveu a actividade projectual, assente numa metodologia de Design 

Participativo.

 A observação directa foi executada junto de um grupo-amostra de crianças 

sobredotadas do programa de enriquecimento da Associação Nacional para o Estudo 

e Intervenção na Sobredotação (ANEIS), entre os 5 e os 12 anos. Nesta observação 

averiguou-se a forma como as crianças interagem umas com as outras e quais são os 

tipos de actividades e brinquedos que mais gostam.

 Prosseguiu-se a fase de experimentação, na qual o projecto foi testado por 

de um grupo de crianças exteriores ao projecto, e depois pelas crianças da ANEIS, 

garantindo assim que os resultados não seriam contaminados pela proximidade que 

as crianças da ANEIS tiveram no desenvolver do projecto, e que o brinquedo seria 

inclusivo e adequado a todas as crianças de forma geral.
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2.1. DESIGN

 Neste capítulo pretende-se explicar sumariamente o que é o design e quais 

as suas áreas de actuação. Vão-se abordar com mais detalhe algumas vertentes 

do design, como o design participativo. Tentar-se-á perceber de que forma as 

metodologias participativas podem ajudar no processo de concepção.

 “our job is to give the client [. . .] not what he wants, but what he never dreamed 

he wanted; and when he gets it, he recognizes it as something he wanted all 

the time.” 1 (Gero & Kannengiesser,  2011, p. 369) 1

 O design é uma prática profissional, um tópico de investigação, um tema 

de discussão e ao mesmo tempo, um objecto de avaliação (Buchanan et al., 2010). 

A palavra design faz insistentemente parte do vocabulário corrente, e continua a 

expandir-se para diferentes contextos e áreas de actuação. O design parece ter-se 

transformado num fenómeno cultural sem o qual grande parte das pessoas não 

imaginaria viver. É através dos produtos que utilizamos que comunicamos com 

os outros, que nos definimos e que diferenciamos dentro dos grupos sociais e na 

sociedade de forma geral (Burdek, 2005).

 O design é um domínio algo confuso e impreciso (Bonsiepe, 1992). Talvez a 

razão pela qual é tão desafiante defini-lo seja devido à multiplicidade de áreas em que 

se insere, e devido à variedade de formas que assume. 

 O designer é geralmente descrito como aquele que concebe ou projecta 

produtos, mas na realidade o design vai muito para além disso. Em primeiro lugar para 

poder conceber o produto é preciso pensar na sua função. Nesse sentido dir-se-ia que 

o design satisfaz determinadas funções, quer sejam materiais, biológicas, psicológicas 

e/ou económicas. Para isso, é necessário identificar essas funções, ou necessidades, 

no entanto, surgem cada vez mais produtos que respondem a necessidades que 

não existiam anteriormente. Nesse caso “o designer inventa funções ao observar as 

preocupações humanas que sempre se encontram no espaço da contingência social e 

1  T.L.- “o nosso trabalho é dar ao cliente [...] não o que ele quer, mas o que ele nunca sonhou que queria; e quando 
o obtiver, reconhecerá que era o que ele quis o tempo todo.”
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histórica”(Bonsiepe, 1992). Pode-se dizer que o design é o espaço onde se articulam 

as relações entre o utilizador, o trabalho e a ferramenta (Bonsiepe, 1992). Hoje em 

dia a ferramenta, não está confinada a um objecto físico. Já não faz sentido sequer 

definir o design apenas pelos artefactos materiais, uma vez que o design se expandiu 

para o mundo imaterial, com o avanço da era digital, cada vez mais os produtos de 

transformam em serviços (Burdek, 2005).

“O design Industrial é uma actividade projectual que consiste em determinar 

as propriedades formais dos objectos produzidos industrialmente. Entende-se 

por propriedades formais não só as características exteriores mas também, 

e sobretudo, as relações funcionais e estruturais que tornam o objecto uma 

unidade coerente, quer do ponto de vista do produtor quer do utente. Pois que, 

enquanto a preocupação exclusiva pelas características exteriores esconde 

frequentemente o desejo de o fazer parecer mais atraente ou mascarar as 

suas fraquezas construtivas, as propriedades formais de um objecto – pelo 

menos como eu o entendo – são sempre o resultado da integração de diversos 

factores, sejam eles de tipo funcional, cultural, tecnológico ou económico. 

Por outras palavras, enquanto características exteriores dizem respeito a 

qualquer coisa que aparenta ser uma realidade estranha, isto é, algo desligado 

do objecto e que não se desenvolveu conjuntamente com ele, as propriedades 

formais, pelo contrário, constituem uma realidade que corresponde à 

sua organização interna, lhe é intimamente vinculada e conjuntamente 

desenvolvida.” (Maldonado, 1963, citado por Bonsiepe, 1992, p.37)

 

 Esta definição de Tomás Maldonado foi aceite pelo ICSID  - International Council 

of Societies of Industrial Design - em 1961 e, realça a noção de que o design deve ser 

interpretado de acordo com a realidade onde se insere. O contexto socioeconómico, 

a estrutura tecnológica e a complexidade do produto em questão vão condicionar a 

forma como o design é entendido (Bonsiepe, 1992). 

 O facto de o design responder a necessidades ou funções que ainda não 

tinham sido identificadas, mostra o papel que o design desempenha na construção 

do mundo e no seu desenvolvimento. Revela o carácter proactivo que o designer 

deve ter. O designer não deve limitar-se a reagir e responder ao input de informação 

que recebe, aceitando que o mundo é de determinada forma e trabalhar em função 

dessa realidade. O designer deve participar activamente no processo de construção 

do mundo que determina a forma como vivemos (Buchanan et al., 2010).

 De acordo com o Oxford Dictionary, a primeira vez que o termo “design” foi 

utilizado, foi em 1588 definia: um plano ou esquema levado a cabo por alguém para 

alguma coisa a ser realizada; primeiro esboço gráfico de uma obra de arte ou objecto 

de artes aplicadas a ser aplicado à execução de um trabalho (Burdek, 2005). O termo 

design com o significado mais próximo ao que conhecemos hoje surgiu com a revolução 
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industrial, quando a concepção se separou da produção. Nas sociedades artesanais, 

não existe essa separação. O artesão é que realiza todo o trabalho do principio ao fim, 

muitas vezes sem precisar sequer de o planear antes. Nas sociedades industriais o 

processo de produzir alguma coisa começa com a concepção, planeamento e descrição 

dessa coisa, chegando este processo a ser muito mais demorado do que a produção 

propriamente dita. Na realidade, o trabalho de o designer é fornecer uma descrição 

extremamente detalhada do objecto a produzir, discriminando dimensões, materiais, 

acabamentos, cores, etc. Neste sentido, a actividade mais importante do design é a 

comunicação final essa descrição, uma vez que quem irá produzir o objecto terá de 

compreender o output do designer. O meio mais utilizado de fazer essa comunicação 

é o desenho. Esses desenhos devem poder ser compreendidos universalmente, pelo 

que foram desenvolvidas regras e convenções para esse efeito (Cross, 2000).

 Para concluir, esclarece-se o significado das três esferas do design nas quais 

o projecto desenvolvido nesta investigação se pode inserir:

 O Design Industrial trabalha na esfera dos aspectos funcionais, estéticos e de 

interacção dos produtos produzidos industrialmente, estes produtos podem ter vários 

graus de complexidade, podendo ser desde veículos a peças de mobiliário (Erlhoff & 

Marshall 2008).

 O Design de Produto envolve a criação de objectos simultaneamente funcionais 

e estéticos. Embora na prática os dois termos sejam utilizados como sinónimos, o 

design de produto pode ser entendido como uma subcategoria do design industrial, e 

geralmente está associado a uma relação de maior proximidade à manufactura, não 

necessariamente como forma de produção mas como parte do processo, e por estar 

mais direccionado a um mercado de consumidores mais especializado, ou a um nicho 

de utilizadores específicos que requerem um processo de trabalho mais especializado 

(Erlhoff & Marshall 2008). 

 E o Design de Interacção abrange todos os produtos que de alguma forma 

envolvem algum tipo de software computacional ou comunicacional, requerendo uma 

plataforma para essa interacção, geralmente telemóveis, computadores, consolas de 

jogo entre outros (Markopoulos et al. 2008).

2.1.1. Design Universal e Design Incusivo

 Com o desenvolvimento das sociedades, nasceu uma crescente preocupação 

com o bem-estar geral da população, que se reflecte também a nível do design. Surgiu 

a preocupação de criar equipamentos e espaços adequados e acessíveis a toda a 

população incluindo a população com mobilidade reduzida, deficiências visuais e/ou 
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auditivas entre outras limitações. 

 Esta noção de projectar espaços e equipamentos para o maior espectro de 

população possível é designada de Design Universal. O Design Universal tem como 

princípios criar produtos uteis e comerciáveis a pessoas com diversas capacidades, 

que acomodem uma grande diversidade de preferências individuais, produtos de 

utilização simples e intuitiva que não requeira grandes esforços, produtos acessíveis 

financeiramente, e que comuniquem a informação necessária à sua correcta utilização 

sem margem para erros ou utilizações inadequadas (Christophersen 2002).

 Outro termo utilizado neste contexto é o Design Acessível, que se define pela 

aplicação das regras, normas e leis que previnem ou evitam eventuais limitações 

ou impedimentos na utilização dos espaços e equipamentos por certos grupos de 

utilizadores com dificuldades ou limitações. O Design Universal caracteriza-se por ter 

em consideração o máximo de necessidades, do maior número possível de utilizadores, 

não estando restricto à aplicação da lei, como o Design Acessível (Erlandson, 2007).

 É expectável que a maior parte da população consiga movimentar-se livre e 

independentemente no ambiente construído com relativa facilidade de acesso aos 

edifícios e equipamentos, assim como utilizar autonomamente todos os objectos 

necessários à vida quotidiana. Quando não é possível para um individuo obter esta 

liberdade e acessibilidade, está de certa forma a ser excluído socialmente. Não 

consegue aquilo que para a maioria é um dado adquirido. Entra o papel do Design 

Inclusivo, que tem como premissa a inclusão social. O Design Inclusivo completa por 

assim dizer, o Design Universal que conceber produtos para o maior universo possível, 

e o Design Acessível que garante os direitos dos utilizadores conforme regulamentado, 

acrescentando o enfase da inclusão social (Imrie & Hall 2003). O foco não tem tanto 

a ver com a idade ou com dificuldades motoras, mas com a inclusividade a nível 

social, criando uma serie de produtos e serviços que no seu conjunto são capazes de 

acomodar toda a população sem estigmas (Clarkson 2003). 

 O Design Inclusivo centra-se assim, mais na experiencia de utilização, do que 

na funcionalidade por si só. Pretende compreender o utilizador dentro do contexto 

do seu quotidiano, perceber as suas motivações e aspirações para proporcionar 

melhorias significativas na qualidade de vida (Preiser & Smith, 2011). 

 Esta abordagem inclusiva consiste em definir um grupo de utilizadores 

específico para servir como ponto de partida. O sucesso da abrangência do resultado 

final esta dependente da especificidade do grupo de utilizadores escolhido no inicio. 

Existe sempre algum compromisso, quanto mais especifico for o grupo de utilizadores 

inicial menos abrangente vai ser o produto final. O princípio subjacente a esta 

estratégia é reconhecer certos nichos de mercado, muitas vezes excluídos, como 

potenciais compradores e utilizadores (Clarkson 2003).

 É esta a estratégia que se pretende aplicar a esta investigação. Pretende-se 

conceber um brinquedo inclusivo, especialmente indicado para crianças sobredotadas, 

isto é, tendo em vista as necessidades das crianças sobredotadas como ponto de 

partida, gerar um brinquedo adequado a todas as crianças de modo geral, promovendo 

assim as relações sociais das crianças sobredotadas com outras crianças.
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2  T.L.- “A experiência participativa não é um simples método ou conjunto de metodologias, é uma mentalidade e 
uma atitude sobre as pessoas. É uma crença de que todas as pessoas têm algo a oferecer ao processo de deisgn 
e que eles podem tanto articular como criar, quando lhes são fornecidas as ferramentas apropriadas para se 
expressam.”

2.1.2. Design Centrado no Utilizador e Design 
Participativo

 O design centrado no utilizador é uma filosofia que surgiu paralelamente ao 

desenvolvimento das tecnologias de informação. Com o crescente incremento da 

quantidade de informação que lidamos no dia-a-dia e com a crescente complexidade 

dos sistemas que utilizamos para gerir e trabalhar essa informação, tornou-se difícil 

distinguir o que as pessoas precisam de saber e o que é informação supérflua. Os 

sistemas e operações tornaram-se tão complexos que facilmente se tornam ineficazes, 

e é neste aspecto que o design centrado no utilizador se foca, na eficácia dos sistemas 

e relações utilizador e máquina, desafiando os designers a desenvolverem as 

interfaces de acordo com as capacidades e necessidades e objectivos dos utilizadores. 

O que não quer dizer que se aplique esta metodologia perguntando às pessoas o que 

querem ou precisam, pois de modo geral as pessoas não sabem o que necessitam até 

o obterem, da mesma forma que não conseguem explicar como fariam uma tarefa 

mais eficazmente, porque nunca a fizeram de outra forma (Endsley 2011). 

 A diferença entre o design centrado no utilizador e o design participativo 

reside no papel que os utilizadores passam a ter no processo criativo.

“Participatory experience is not a simple method or set of methodologies, it 

is a mindset and an attitude about people. It is a belief that all people have 

something to offer to the design process and that they can both articulate and 

creative when given appropriate tools with which to express themselves.” 2 

(Sanders, 2002, p.1)

 

 O design participativo designa uma aproximação colaborativa na concepção 

de produtos, ambientes, serviços e sistemas, incluindo os stakeholders, ou partes 

interessadas no processo (Erlhoff & Marshall 2008). Este novo processo resulta da 

colaboração entre o design e as ciências sociais. É relativamente recente, tendo início 

nos anos 80. Com o design participativo, surge uma mudança de paradigma, onde o 

utilizador passa a ser efectivamente um membro da equipa de design (Sanders, 2002), 

participando activamente no processo de tomada de decisões (Jones, 1992). Nesta 
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abordagem já não se projecta para os utilizadores, projecta-se com os utilizadores. 

No design participativo existe co-criação, e no design centrado no utilizador não. 

Com o envolvimento de todas as partes interessadas no processo de design, obtém-

se resultados com mais significado para quem vai de facto utilizar os produtos e 

beneficiar dessa utilização (Sanders, 2002).

 Um dos maiores desafios na concepção de produtos e experiências para 

crianças é o seu desenvolvimento adequado a uma determinada faixa etária, quer ao 

nível de conteúdo, como de funcionalidade, interacção e aspecto visual. Isto deve-se 

principalmente à dificuldade que temos como adultos em abstrairmo-nos e de nos 

colocarmos na posição das crianças e ver o mundo como elas o fazem.

 No que respeita à investigação de utilização com crianças o método 

participativo revela-se mais eficaz. Um exemplo de uma marca que utiliza muito esta 

técnica é a Lego, os seus produtos são quase sempre co-criações entre os utilizadores 

e os designers. Interagir directamente com as crianças evita mal entendidos e 

possíveis erros (Naranjo-Block, 2012). 

  As crianças são muito expressivas e utilizar ferramentas como lápis, papéis, 

plasticina e colagens pode ajudar a expressarem-se em grupos de foco (Markopoulos 

et al., 2008). Uma técnica que pode ser particularmente útil para averiguar grupos de 

utilizadores é através de colagens, uma vez que outros tipos de expressão artística 

podem tornar-se difíceis de interpretar, quer pelas crianças não terem grandes 

capacidades artísticas a nível de representação, quer pelos investigadores não terem 

a sensibilidade adequada para os compreenderem.  

 Foi efectuada uma experiência, por Adele Bass na Art Center College of 

Design em Califórnia, na qual as crianças que participaram tinham de fazer colagens 

em cartões. As colagens tinham um mote inicial como: “Eu sou aquele que…” para as 

crianças completarem graficamente. De um modo geral as crianças sentiram algumas 

dificuldades e as suas respostas não foram muito criativas. Obtiveram-se resultados 

muito mais criativos quando eram as próprias crianças a criar o mote inicial e a contar 

a sua própria história e, verificou-se que no caso das crianças cujos pais também 

participaram no workshop que os seus resultados ainda eram mais diversificados, 

uma vez que quando incentivadas pelos pais a criatividade das crianças floresce 

com mais facilidade. Verificou-se também que de modo geral esta técnica ajuda as 

crianças desenvolver pensamento crítico (Bass, 2010).

 Neste sentido, pretende-se levar a cabo um processo de trabalho com 

as crianças do grupo-alvo o mais próximo possível a uma abordagem de design 

participativo.
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2.2. SOBREDOTAÇÃO

2.2.1. Sobredotação e Conceitos     
     Relacionados

“According to Jean Piaget, although all young children are creative because 

they must invent the world.” (Cohen 2011, p.288) 3

 Neste capítulo será abordada a sobredotação e todos os conceitos 

relacionados. 

 Sobredotação é a designação que se dá a alguém que tem capacidades e 

aptidões acima da média, quando tem um desempenho excepcional dentro da sua 

área de actuação ou interesse, ou ainda quando detêm talento para alguma coisa 

em particular. Também se diz que uma criança é sobredotada quando apresenta 

desenvolvimento precoce (Feldhusen, 2005). Frequentemente mal interpretado 

e até algo controverso, o conceito de sobredotação tem estado de certa forma 

sempre presente nas sociedades. Prova disso é a própria história da civilização, que 

é estudada, contada e entendida com enfoque em indivíduos que se destacavam 

claramente pelos seus feitos, e que contribuíram de alguma forma para o progresso 

da humanidade. Parece haver uma fronteira muito ténue entre a sobredotação e a 

genialidade, que pressupõem sempre a inteligência. Tentar-se-á desmistificar em que 

consiste a sobredotação, e quais as diferenças entre os termos: inteligência, talento, 

sobredotação e genialidade.

 Pretende-se perceber de que forma é que a sobredotação pode condicionar 

a vida (sobretudo de ponto de vista social) de crianças sobredotadas, e como é 

que o design poderá contribuir positivamente na integração social das crianças 

sobredotadas.

3  T.L.- “Segundo Jean Piaget, todas as crianças pequenas são criativas porque têm de inventar o mundo”
 



20       Curiosos à Descoberta

 “A história das tentativas dos cientistas comportamentais de estudar a 

criatividade acompanha a história de suas tentativas de investigar a inteligência 

humana”  (Gardner 1993, p.18)

 

 É possível identificar três fases principais pelas quais o conceito de 

sobredotação evoluiu ao longo do tempo. A primeira fase, de aproximação teológica, 

reporta-se à antiguidade, em que as pessoas sobredotadas eram consideradas seres 

superiores com poderes sobrenaturais, vistos como dádivas divinas. 

 A segunda fase, metafísica, reporta-se ao século XVI. A sobredotação estava 

relacionada com o individuo. A sobredotação e o talento eram aptidões pessoais. 

Criaram-se vários mitos em relação às pessoas sobredotadas. Acreditava-se que 

tinham muito menor esperança de vida, para compensar a desproporcionalidade 

das suas capacidades, e generalizou-se a ideia da loucura associada à genialidade 

(Stoeger, 2009), sendo que a “genialidade” estava restrita às áreas artísticas, o que 

é bastante perceptível na época do Renascimento. Os pintores e escritores tinham 

a liberdade de inventar as suas próprias regras, e as suas obras eram sempre vistas 

como produto da sua excepcionalidade. Já as ciências, por exemplo, eram entendidas 

apenas como resultado do método, que teoricamente podia ser aprendido por 

qualquer indivíduo, não lhes sendo reconhecido qualquer cunho de genialidade. Só 

mais tarde é que o termo se estendeu a todas as áreas, como as ciências, a política, e 

outras. A excepcionalidade de um indivíduo era reconhecida pelo seu talento, e pelos 

seus feitos e realizações (Simonton, 2011). No entanto, alguns mitos ainda perduram. E 

ideia da loucura e da genialidade foi descreditada, mas ainda existe alguma tendência 

para caracterizar as crianças sobredotadas como problemáticas (Stoeger, 2009).

 Por fim a terceira fase diz respeito ao início do século XX, e caracteriza-se 

por uma aproximação mais empírica, influenciada pelo raciocínio científico. Coincide 

com o desenvolvimento da psicologia como ciência. Os cientistas começam a medir 

talentos e aptidões para os entenderem como a base para a realização excepcional 

(Stoeger, 2009). 

 Esta aproximação de base mais científica começou com a tentativa de 

compreender a inteligência. 

 A inteligência pode ser entendida “como uma capacidade geral básica 

responsável pelo desempenho em actividades cognitivas tão variadas como a 

resolução de um problema matemático, a escrita de um poema ou a interpretação do 

significado de uma peça de escultura”(Bahia 2013, p.586).

 A primeira tentativa de quantificar as capacidades humanas foi de Galton, que 

tentou provar que a inteligência era hereditária.  Entretanto segundo John Stuart Mill 

(1843), a inteligência que cada indivíduo possui, quer fosse muita, pouca ou nenhuma,  

era simplesmente a inteligência com cada indivíduo nascia, não tendo relação com os 
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factores genéticos (Bahia, 2013). Galton tentou então provar a sua teoria com base 

em medições antropométricas. Infelizmente dados como o nível de audição, visão, 

força, e velocidade de reacção não têm correspondência com a inteligência, pelo que 

Galton não foi bem-sucedido.  

 No início do século XX, os psicólogos Alfred Binet e Théodore Simon 

desenvolveram uma escala de inteligência, com a qual era possível determinar a idade 

mental de uma criança (Simonton, 2011) e aferir eficazmente as capacidades a nível 

do rendimento académico (1905). Foi com base nesta escala que Piaget conseguiu 

relacionar a estrutura cognitiva subjacente a cada fase de desenvolvimento (Bahia, 

2013). Em 1916, William Stern desenvolveu o conceito de QI (Coeficiente de Inteligência) 

dividindo a idade mental, determinada pelo teste de Binet, pela idade cronológica 

e multiplicando por 100. Lewis Terman desenvolveu a aplicação dos testes/escala 

de inteligência Stern-Binet, permitindo medir a inteligência humana e antever o 

potencial de cada indivíduo (Simonton, 2011), com a particularidade de reconhecer a 

importância e influência que a cultura exerce sobre determinada população (Bahia, 

2013). Em 1920 determinou que seria sobredotado ou génio quem obtivesse uma 

pontuação de 140 ou mais (Simonton, 2011). Entre 90 e 109 são valores normais, 

cerca de 50% da população está inserida neste grupo, a partir de 130 as crianças são 

aceites em programas especiais nas escolas, sendo que apenas duas ou três crianças 

em 100 têm estes resultados. E acima de 160, estima-se que apenas uma criança em 

10 mil (Winner, 1996).

 Mais tarde surgiram os SAT (Scholastic Aplitude Tests) que funcionavam de 

forma semelhante aos testes de QI e ainda acrescentavam a aferência das capacidades 

verbal e matemática (Gardner, 1993b).

 Em 1904 Spearman teoriza que a inteligência é uma energia mental 

subjacente a desempenhos específicos, o que ele designou de factor g, sendo que 

existem capacidades que são especificas de determinadas tarefas, denominadas de 

factores s, que são variáveis. 

 Em 1938 Thurstone contrapõe a teoria de Spearman afirmando que a 

inteligência não resulta de um factor geral, mas de sete primários independentes 

entre si, sendo eles a compreensão verbal, fluência verbal, aptidão numérica, aptidão 

espacial, raciocínio, velocidade perceptiva, e memória. Guilford (1967) também 

desenvolveu uma teoria com base nas aptidões autónomas, na qual definiu 120 e 

mais tarde 180 aptidões diferentes resultantes de cinco tipos de operações mentais 

(avaliação, produção convergente, produção divergente, memória e cognição) quatro 

tipos de conteúdo (figurativo, simbólico, semântico e comportamental) e seis tipos de 

produto (unidades, classes, relações, sistemas, transformações e implicações). Devido 

à multiplicidade de possíveis inteligências, é quase impossível avaliar devidamente 

esta teoria, pelo que não ganhou muita visibilidade. No entanto abriu caminho para o 

conceito das inteligências múltiplas (Bahia, 2013).

 Surgiram mais teorias baseadas desta vez no processamento da informação 

que tentam clarificar a forma como a inteligência funciona. Sternberg (2005) 
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desenvolveu um modelo que propõe três subcategorias da inteligência: a analítica, 

a criativa e a prática. É possível pensar analiticamente, criativamente ou de forma 

prática acerca de qualquer domínio. A inteligência analítica corresponde aos processos 

mentais que orientam um comportamento mais ou menos inteligente. A inteligência 

criativa refere-se à capacidade de solucionar novos problemas e transformar essas 

soluções em processos de rotina, que podem ser adaptados aos diversos contextos. 

Segundo Sternberg não é possível obter comportamento inteligente sem a interacção 

entre estas duas inteligências. A inteligência prática é antagónica à inteligência 

académica que é medida através dos testes de QI. Constatou-se que os problemas 

com que lidamos e resolvemos no quotidiano, pouca ou nenhuma relação têm com 

as competências adquiridas em contexto académico, e aparentemente a inteligência 

prática parece ter uma relação mais directa como o sucesso obtido na vida adulta 

(Bahia, 2013), o que explica o facto de apesar de todo o fervilhar de teorias e da 

variedade de testes de inteligência que têm sido desenvolvidos nem sempre se 

verificou que todas as pessoas que tivessem tido resultados acima da média tivessem 

de facto contribuído de uma forma, ou tido um percurso prodigioso para merecerem 

o título de génios (Simonton, 2011).

“Giftedness is an individual potential for exceptional or outstanding 

achievements in one or more domains.” (Monks & Katzko 2005, p.191) 4

 Este facto põe em causa a credibilidade da determinação da sobredotação 

através de testes de inteligência, abre caminho a um mar de possibilidades acerca do 

tema e, tanto a sobredotação como a inteligência passam a ser estudadas por diversos 

autores. Ainda hoje não existe um consentimento generalizado no que respeita à 

sobredotação. Existem várias concepções diferentes que diferem de autor para autor, 

existem umas definições mais ou menos restritivas, dependendo também do programa 

ou serviço a que se destinam (Renzulli, 1979). Renzulli reconhece a existência de dois 

tipos principais de sobredotação. Ambos são igualmente importantes e muitas vezes 

estão relacionados entre si. O primeiro tipo corresponde à “schoolhouse giftedness” 

ou sobredotação académica, e o segundo tipo corresponde à “creative–productive 

giftedness” ou sobredotação criativa-produtiva. 

 O primeiro termo refere-se ao tipo de sobredotação que mais facilmente é 

aferida através de testes de inteligência. Tem a ver com a facilidade de aprendizagem 

e excelentes capacidades cognitivas gerais. Regra geral, quando uma criança tem um 

desenvolvimento cognitivo acima da média considerada normal para a sua idade, é 

4  T.L.- “Sobredotação é um potencial individual para realizações excepcionais ou extraordinárias num ou mais 
domínios..”
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considerada sobredotada (Cross & Coleman, 2005). De um modo geral estas crianças 

também têm excelentes resultados, concordantes com o potencial demonstrado nos 

testes. Mas nem sempre esta situação se verifica. Algumas crianças são aceites em 

programas de ensino especiais por terem resultados altos nos testes de inteligência, 

apesar de não demonstrarem um desempenho equivalente. Por outro lado, há 

crianças que demonstram um desempenho claramente excepcional, mas como não 

têm os resultados suficientes nos testes de inteligência não são aceites nos programas 

especiais. O potencial sobrepõe-se claramente às aptidões, e a aferição da inteligência 

continua a ser o principal meio de identificação de indivíduos sobredotados. Nesse 

sentido, sobredotação é um termo que designa um grande potencial num indivíduo, 

detectado pela sua rápida aprendizagem em comparação com os seus pares 

(Cross & Coleman, 2005), de acordo com William Stern, que em 1916 concluiu que 

a sobredotação correspondia ao potencial para se ter um desempenho muito bom 

ou extraordinário. Esta diferença entre potencial e realização, ou entre processo e 

produto, alterou a forma como se compreendia a sobredotação e ajudou bastante 

a identificar indivíduos sobredotados e a ajustar programas educacionais (Monks & 

Katzko, 2005).

 Também se designa de sobredotada uma pessoa que aprende rapidamente 

dentro de um dado domínio. Talentosa é a pessoa que está no nível mais avançado 

de um dado domínio. Quando se progride significativamente, a sobredotação 

passa a talento. Este salto é proporcionado por factores como a oportunidade ou o 

compromisso (Cross & Coleman, 2005).

 O segundo termo diz respeito à mesma definição defendida por Csikszentmihalyi 

(1996). Consiste na aplicação da criatividade para a realização de tarefas de grande 

relevância. São os indivíduos que de facto conseguem atingir a realização através 

das suas capacidades (Renzulli, 2005). Pode-se dizer que a sobredotação académica 

deve culminar na sobredotação criativa-produtiva, sendo o seu estado mais avançado 

(Cross & Coleman, 2005). 

 O Modelo Diferenciado de Sobredotação e Talento de Gagné (1985), pretende 

clarificar a diferença entre a sobredotação e o talento. Gagné afirma que a sobredotação 

refere-se ao potencial, enquanto o talento é a manifestação da habilidade superior 

num dado domínio existindo quatro domínios de aptidão: intelectual, criativo, socio-

afectivo e sensório-motor (Bahia, 2013). 

 

 Howard Gardner (1993b) desenvolveu uma visão mais holística e pluralista 

da mente humana que reconhece as diferentes facetas da cognição onde reconhece 

que as pessoas têm potenciais cognitivos diferentes assim como estilos cognitivos 

contrastantes. Essa visão constitui a Teoria das Inteligências Múltiplas, que veio 

alterar por completo a forma como se pensava na mente humana. 

 Esta teoria define a inteligência como a habilidade para resolver problemas 

ou de adaptar produtos que são valorizados numa ou mais culturas ou comunidades. 
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A inteligência é tida como potencial biopsicológico. Todos nós nascemos com o 

potencial de treinar e exercitar uma série de capacidades intelectuais. Gardner 

(1993b) determinou sete inteligências, sendo que são equivalentes em grau de 

importância e independentes umas das outras. As capacidades como a percepção e 

a memória diferem em potencial e modo de operar em cada uma das inteligências. 

Um indivíduo pode ter melhor memória espacial, lembrar-se dos caminhos, sítios e 

orientar-se muito bem, e ter péssima memória musical, por exemplo. As inteligências 

identificadas são: linguística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a corporal-

cinestésica, a interpessoal e a intrapessoal. 

 A inteligência lógico-matemática afere as capacidades lógicas, matemáticas 

e científicas, assim como a rapidez da resolução de problemas e a colocação de 

hipóteses. A inteligência linguística afere a capacidade de comunicação, através da 

língua escrita e falada. É responsável pela produção de palavras e frases gramaticais. 

A inteligência espacial afere a percepção do espaço, tanto a nível de orientação, 

navegação e leitura de mapas, como a nível da visualização de objectos no espaço, 

necessária nas artes visuais. Esta capacidade também é utilizada quando se joga 

xadrez. A inteligência musical, constitui a capacidade de reconhecer e produzir sons 

que associados à capacidade de terminar os tempos, produz a musicalidade. Esta 

capacidade é independente da capacidade linguística. Pessoas mudas e até surdas 

podem ter inteligência musical, como é o caso do Beethoven, que continuou a compor 

depois de ensurdecer. A inteligência corporal-cinestésica tem a ver com o controlo 

do movimento do corpo, necessário especialmente aos atletas e desportistas. A 

inteligência interpessoal refere-se à capacidade de perceber as outras pessoas, como 

funcionam e o que as motiva, nomeadamente de perceber os seus estados de espírito 

e humor e as suas intenções. Esta capacidade é crucial para a interacção social. E a 

inteligência intrapessoal é a capacidade de se compreender a si próprio e de aplicar 

esse conhecimento eficazmente ao longo da vida. Envolve compreender os nossos 

próprios sentimentos e como lidar com as nossas emoções. Sem esta capacidade 

também não é possível interagirmos socialmente.

 Os testes de QI e SAT só aferem as inteligências linguística e lógico-matemática, 

e por essa razão, Gardner não concorda com a sua utilização, defendendo antes a 

busca de fontes de informação mais naturais acerca de como as pessoas desenvolvem 

as suas capacidades. Afirma também que o que diferencia as pessoas é a combinação 

das variadas inteligências que cada um possuí. Para Gardner todas as inteligências 

são igualmente relevantes, um músico é igualmente inteligente a um escritor, e um 

atleta a um matemático. Rompe-se assim a mistificação que a sociedade tem acerca 

da ideia de brilhantismo, um brilhantismo com base apenas em duas áreas intelectuais 

do potencial humano, um brilhantismo meramente académico. Também contribuiu 

para romper com a ideia de que a inteligência tem um carácter estático, no sentido 

em que é algo com que se nasce e que não se altera significativamente ao longo 

das nossas vidas. Por outro lado a Teoria das Inteligências Múltiplas considera que 

cada inteligência é activada através de certo tipo de informação, quer seja interna ou 
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externamente. Por exemplo a sensibilidade a estímulos visuais faz parte intrínseca da 

inteligência espacial. Uma criança que seja sensível a esses estímulos desenvolverá 

com mais facilidade a inteligência espacial (Gardner, 1993b). Constitui-se assim outro 

aspecto crucial no conceito de sobredotação que é a influência que o ambiente físico 

e social exerce sobre o indivíduo. 

 

 Joseph Renzulli (2005) desenvolveu o modelo dos três anéis da sobredotação 

“three ring conception of giftedness”, que articula as três principais dimensões do 

potencial humano necessárias para a produção criativa. Essas dimensões são a 

criatividade, o empenho no desenvolver das tarefas e capacidades acima da média.  

 Para se verificar sobredotação criativo-produtiva os indivíduos tem de 

demonstrar prestações equivalentes em cada uma das três dimensões, sendo que 

nenhuma delas funciona isoladamente, pois do relacionamento que as dimensões têm 

entre si é que resulta a criatividade produtiva.

 “Gifted behavior consists of thought and action resulting from an interaction 

among three basic clusters of human traits, above average general and/or 

specific abilities, high levels of task commitment, and high levels of creativity. 

Children who manifest or are capable of developing an interaction among the 

three clusters require a wide variety of educational opportunities, resources, 

and encouragement above and beyond those ordinarily provided through 

regular instructional programs.” (Renzulli 2005, p.267) 5

 

 Teresa Amabile (1996) desenvolveu um modelo composto da teoria da 

criatividade “Componential Theory of Creativity” onde define as três componentes 

necessárias ao desempenho criativo, que são muito similares às do modelo dos 

três anéis. Segundo Amabile, as componentes são habilidades relativas ao domínio 

(conhecimento, talento-competências técnicas), habilidades relativas à criatividade 

(estilos cognitivos, estilos de trabalho, heurísticas da criatividade) e motivação no 

desenvolver da actividade, propondo ainda que o nível de criatividade depende dos 

níveis de cada um destes componentes.

 No modelo de Renzulli (2005) a capacidade acima da média engloba as duas 

definições de capacidade a saber: a capacidade geral, constituída por traços que 

podem ser aplicados a todos os domínios, e a capacidade específica, constituída pela 

5  T.L.- “O comportamento sobredotado consiste em pensamentos e ações, resultantes da interação entre 
os três grupos básicos de traços humanos, acima da média geral e / ou habilidades específicas, altos níveis 
de comprometimento com a tarefa e elevados níveis de criatividade. As crianças que se manifestam ou são 
capazes de desenvolver uma interação entre os três grupos requerem uma ampla variedade de oportunidades 
educacionais, recursos e incentivo para além daqueles normalmente proporcionados pelos programas educa-
cionais normais.”
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capacidade de adquirir conhecimento, ou aptidões para desempenhar uma ou mais 

actividades especializadas ou que façam parte de uma área muito particular. Muitas 

das capacidades específicas não são facilmente aferidas através de testes, tendo de 

ser avaliadas por observadores experientes ou através de outras técnicas baseadas 

no desempenho prático.

 Relativamente ao envolvimento durante a tarefa, consiste numa forma refinada 

ou focada de motivação. É descrito muitas vezes como perseverança, persistência, 

dedicação, autoconfiança, e crença para levar a cabo trabalhos importantes. Este tipo 

de motivação que proporciona o empenho na realização de uma tarefa para benefício 

próprio é chamada de motivação intrínseca. É inerente ao organismo humano, 

ocorre de forma natural porque os comportamentos intrinsecamente motivados é 

que satisfazem a necessidade do indivíduo de se sentir autónomo e competente. 

A motivação extrínseca, é causada por factores exteriores ao indivíduo, como 

recompensas, prémios, entre outros. Muitas vezes a motivação extrínseca trabalha 

em confluência para a motivação intrínseca resultando numa sinergia muito positiva 

para o desenvolvimento da produção criativa.

 Por fim, a terceira dimensão da sobredotação, é a criatividade (Renzulli, 

2005).

“The notion of development naturally is concerned with the idea of potential, 

that there are genetic factors that give initial shape to mental aptitudes, 

personality, and other behavioral characteristics. However, the further 

development of these factors is dependent on an environment that includes 

social, ecological, familial, social, political, and geographical aspects. These 

environmental conditions can facilitate or inhibit the development of individual 

potential.” (Monks & Katzko 2005, p. 190) 6

 Todos nascemos com uma certa predisposição genética. Uns têm a capacidade 

de aprender mais depressa, ou mais cedo, e outros retêm melhor a informação, e 

assim por diante. Essa predisposição genética depois interage com as experiências 

e estímulos induzidos pelas estruturas sociais em que se insere o indivíduo, como a 

escola, a família, os amigos, o local de trabalho (Feldhusen, 2005). A influência que 

essas estruturas sociais exercem pode ser mais ou menos positiva, proporcionando 

experiências mais ou menos estimulantes e enriquecedoras. Um ambiente enriquecedor 

pode potenciar o desenvolvimento mais acelerado da criança. E quando a criança 

6  T.L.- “A noção de desenvolvimento, está naturalmente realcionada com a ideia de potencial, segundo a qual, 
existem fatores genéticos que dão forma inicial a aptidões mentais, à personalidade e a outras características 
comportamentais. No entanto, o desenvolvimento desses fatores é dependente de um ambiente que inclui 
aspectos sociais, ecológicos, familiar, social, política e geográfica. Essas condições ambientais podem facilitar 
ou inibir o desenvolvimento do potencial individual.”
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tem predisposição genética para se desenvolver mais depressa e o ambiente não 

acompanha esse desenvolvimento oferecendo as oportunidades de aprendizagem que 

a criança necessita, pode nunca conseguir atingir a plenitude das suas capacidades, 

resultando em problemas como frustração e mau-estar psicológico (Feldhusen, 

2005). Por essa razão Monks é apologista de uma abordagem multidimensional, que 

averigue tanto os traços de personalidade, como os componentes sociais, a fim de 

se chegar a uma aproximação fiel do desenvolvimento humano, que é de natureza 

iterativa (Monks & Katzko, 2005).

 É frequente as crianças sobredotadas apresentarem um desenvolvimento 

precoce, e existem provas de que uma criança sobredotada, que revele um QI 

alto e beneficie de um ambiente estimulante e enriquecedor, desenvolve aptidões 

superiores e atinge níveis de realização muito mais altos do que uma criança que 

não seja sobredotada e ou que tenha um nível de QI mais baixo. As oportunidades 

de aprendizagem com potencial para serem experiências enriquecedoras podem ser 

visitas a museus e espectáculos, aulas de línguas, actividades desportivas como dança 

ou natação, entre muitas outras, a sua eficácia depende naturalmente das apetências 

e dos interesses de cada criança (Feldhusen, 2005).

 Monks (2005) propôs acrescentar assim, o ambiente social ao Modelo dos 

Três Anéis de Renzulli criando assim o Modelo Multifactorial. 

“Giftedness as expressed in outstanding accomplishments can only develop 

when there is a fruitful interaction among the various dimensions. Fruitful 

and positive interaction supposes individual social competencies.” (Monks & 

Katzko 2005, p.191) 7

 O conceito de inteligência e o QI que é a sua correspondente unidade de 

medida, foram operacionalizados no início do século XX. Generalizou-se a ideia de 

que cada indivíduo detinha uma certa quantidade de inteligência que resultava por 

um lado do seu código genético, e por outro da sua educação e formação.

 Joy Paul Guilford (1897- 1987) defendia que a criatividade não é o mesmo que 

a inteligência. Embora exista uma correlação, os dois traços são independentes um 

do outro, podendo um indivíduo ser muito mais inteligente que criativo ou muito mais 

criativo que inteligente (Gardner, 1993a). De facto, para a produção criativa parece 

que é preciso ter habilidades cognitivas, mas estas só por si não são o principal 

ingrediente que constitui a produção criativa (Bahia, 2013).

 Para a psicologia a ideia chave no conceito de criatividade é o pensamento 

7  T.L.- “A sobredotação expressa como realizações extraordinárias só pode desenvolver-se quando existe uma 
interação frutífera entre as várias dimensões. E a interação frutífera e positiva pressupõe competências sociais 
individuais.”
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divergente. Segundo os padrões geralmente aceites, considera-se que uma pessoa 

inteligente é convergente. Ou seja, que perante um certo problema ou situação e 

através de certos dados ou informações consegue chegar à solução (considerada) 

correcta, enquanto uma pessoa criativa perante determinado estímulo pode chegar a 

associações muito diferentes.

 Arthur Cropley (1992) defende que a criatividade resulta da capacidade de 

utilizar o pensamento divergente e o convergente em simultâneo. O pensamento 

convergente consiste na capacidade de resolver problemas, e de chegar à resposta 

certa a partir da informação fornecida. E o pensamento divergente envolve a fluência e 

a flexibilidade. A fluência é a capacidade de gerar uma grande quantidade de ideias, e a 

flexibilidade é a habilidade de ver as coisas de várias perspectivas e fazer associações 

de ideias fora do vulgar, ou que não são óbvias. Um indivíduo que é fluente e flexível 

é provavelmente capaz de gerar ideias novas e originais. Mas também é precisa de 

saber distinguir uma ideia boa de uma má, e essa capacidade de selecção envolve o 

pensamento convergente (Acar, 2011). Para Gardner (1993a) os testes de criatividade 

não são válidos, no sentido em que, por um indivíduo apresentar resultados altos 

no teste, não significa que seja necessariamente criativo na sua vida e actividades 

pessoais e/ou profissionais. Assim como também não existem evidências de que 

os indivíduos criativos demonstrem aptidões de pensamento divergente (os testes 

baseiam-se na aferição do pensamento divergente) (Gardner, 1993a).

 Essa capacidade de utilizar dois tipos de pensamento opostos demonstra a 

importância da assincronia como ingrediente da criatividade.

“Creative efforts are more likely to arise when there is a certain tension or 

asynchrony among principal factors that underlie human behavior. It is this 

tension that gives rise to creative works.” (Gardner 1993, citado por Acar 2011) 8

 

 A assincronia é a tensão ou dissonância que existe entre dois polos. Pode 

ser positiva para a criatividade, no sentido que a sua procura e incentivo pode dar 

origem a soluções diferentes, originais e criativas. A maior parte das pessoas procura 

precisamente o oposto, a sincronia, pelo que este aspecto ajuda a diferenciar os 

indivíduos criativos. Gardner (1993a) classificou as origens da assincronia em três 

tipos: a pessoal, interpessoal e multipessoal. A assincronia pessoal pode operar em 

vários níveis. Pode ter a ver com questões genéticas ou neurológicas. Está provado 

que os canhotos utilizam os dois hemisférios do cérebro mais frequentemente e 

eficazmente do que os destros. E os canhotos de um modo geral têm mais tendência 

8  T.L.- “Os esforços criativos são mais propensos a aparecer quando existe uma certa tensão ou assincronia 
entre os principais factores que sustentam o comportamento humano. É esta tensão que dá origem a trabalhos 
criativos.”
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para serem criativos ou interessarem-se nas áreas artísticas. 

 A assincronia a nível interpessoal tem a ver com domínio de conhecimento. 

Antes de se produzir seja o que for é preciso interagir e aprender acerca do domínio 

que se pretende trabalhar, a fim de o influenciar, dominar e por fim enriquece-lo. 

E a assincronia a nível multipessoal consiste na perspectiva do campo disciplinar. 

O campo é que valida uma ideia, projecto ou indivíduo como sendo efectivamente 

originais e pertinentes. Por vezes o campo pode entrar em conflito com o indivíduo, 

e quando o indivíduo criativo consegue manter-se fiel aos seus princípios e não se 

deixar influenciar pelo campo, a assincronia é positiva. Os indivíduos criativos tentam 

fugir à conformidade e muitas vezes tiram partido dos conflitos gerados no campo, 

para conseguir essa ruptura e realizar algo de novo (Acar, 2011).

 De acordo com Gardner (1993a) existem factores que podem impulsionar a 

actividade criativa:

 A personalidade, nomeadamente certas características que se revelam 

algo predominantes em indivíduos criativos como a independência, autoconfiança, 

ambição, atenção e alguma predisposição em aceder a processos inconscientes. 

A predominância de alguns destes traços, ou mesmo todos, por si só não garante que 

a pessoa seja criativa (Gardner, 1993a) até porque (alguns d)estes traços são os que 

geralmente levam o indivíduo a atingir o sucesso. Nem todas as pessoas criativas 

chegam a ser bem-sucedidas. O sucesso não é um indicador da criatividade. De modo 

geral as crianças sobredotadas são criativas e muitas delas têm péssima auto-estima.

 A motivação intrínseca, segundo a psicóloga Teresa Amabile (1996), as 

soluções criativas ocorrem com mais frequência durante actividades praticadas por 

puro prazer, como passatempos, ou quando nos interessamos muito por determinada 

área. O facto de o indivíduo se sentir obrigado ou pressionado em determinada 

actividade, ou sentir que está a ser testado, como no caso dos testes de criatividade, 

pode ser limitativo e inibidor.

 Por fim, relativamente ao papel que a educação, a formação e as experiências 

desempenham na criatividade. Segundo uma abordagem historiométrica do psicólogo 

Dean Keith Simonton (2005) determinou que o período da vida no qual certas 

personalidades foram mais criativas, corresponde à vida adulta, e em alguns casos 

já bastante avançada (variando conforme a área de actuação). O que demonstra a 

importância de dominar a área disciplinar para a produção criativa.

 No entanto, a infância tem um papel fundamental para o potencial criativo. 

A infância é marcada por um período de descoberta e de exploração do ambiente 

que nos rodeia, do mundo físico, social e pessoal. Essa descoberta quando feita de 

forma livre, autónoma e curiosa, pode tornar-se um valioso “capital de criatividade” 

disponível durante toda a vida do indivíduo. Esta fase de descoberta não é só 

importante pelas aprendizagens propriamente ditas, mas também pela forma como 

estas ocorrem, pelos processos de descoberta, que se tornam modelos, que o 

indivíduo aplica mais tarde (Gardner, 1993a). Consistem na forma como o indivíduo 

processa a informação, na forma como pensa e operacionaliza conceitos, o que 
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constitui um factor determinante, para a produção criativa. Dois indivíduos podem 

ter tido a mesma educação e formação, podem ter sido colocados perante o mesmo 

problema e ter-lhes sido fornecida a mesma informação. Certamente a forma como 

resolverão o problema será diferente, essencialmente devido às suas formas de 

pensar e de processar, resultado das suas diferentes experiências e descobertas. 

 E essa diferença pode distinguir uma produção criativa de uma produção menos 

criativa. Para a produção criativa não é tão importante a informação e conhecimentos 

que a integram, mas o que se faz com essa informação e conhecimentos. 

 Para além disto, a fase de descoberta também contribui para o indivíduo 

desenvolver a sua autonomia e autoconfiança (Gardner, 1993a), que serão cruciais 

para a produção criativa.

 Segundo Csikszentmihalyi (1996) a criatividade ocorre na interacção entre 

o pensamento de um indivíduo, e o contexto social onde ele se insere, constituindo 

um fenómeno sistémico, contrariamente à ideia generalizada de que a criatividade é 

um fenómeno individual que ocorre apenas na cabeça de um indivíduo. Isto porque, 

se entendermos a criatividade como ideia ou acção que é nova e portadora de valor, 

não podemos apenas considerar o juízo de valor da pessoa que a criou. Essa nova 

ideia, produto ou acção só pode ser validado como criativo a partir de referências e 

critérios, que resultam do próprio contexto social (Csikszentmihalyi 1996).

“Creativity involves the production of novelty. The process of discovery involve 

in creating something new appears to be one of the most enjoyable activities 

any human can be involved in.” (Csikszentmihalyi 1996, p.113) 9

 Existem diversas formas diferentes de se ser criativo, e nesse sentido 

Csikszentmihalyi distinguiu três termos para formas diferentes de se ser criativo. 

O primeiro representa as pessoas que aparentam ter mentes brilhantes, são 

interessantes e estimulantes, e que expressam pensamentos fora do vulgar, às quais 

Csikszentmihalyi se refere como “brilhantes”.

 O segundo termo refere-se a pessoas que têm uma percepção do mundo 

diferente e original, cujas avaliações são perspicazes e têm o potencial de fazer 

grandes descobertas. Estas são as “personalidades criativas”.

 Por fim, o último termo refere-se aos indivíduos que para além das 

características acima referidas, conseguem de facto realizar obras ou descobertas 

criativas, que contribuíram para mudar a cultura que integravam, apelidando este 

tipo de criatividade de criativa-produtiva.

9  T.L.- “A criatividade envolve a produção de novidade. O processo de descoberta envolvido na criação de algo 
novo parece ser uma das atividades mais agradáveis   na qual qualquer ser humano se pode envolver.”
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 É possível que um indivíduo tenha um contributo criativo sem ser brilhante ou 

ter uma personalidade criativa. Assim como também é possível que uma personalidade 

criativa nunca venha a contribuir culturalmente.

 Existem ainda dois outros termos que surgem associados à criatividade, que 

são o talento e a genialidade. O talento diz respeito à capacidade inata de um indivíduo 

de ser bom em alguma coisa. Os indivíduos talentosos não são necessariamente 

criativos. Da mesma forma que alguns indivíduos podem contribuir com realizações 

criativas sem demonstrarem talento. A genialidade é um termo que gera alguma 

controvérsia e que chega a ser evitado. Pode-se considerar que um indivíduo brilhante 

e criativo ao mesmo tempo é um génio.

 Já vimos que a criatividade tem um caracter sistémico. Esse sistema é 

constituído por três partes: o domínio, que consiste num conjunto de regras e 

procedimentos; o campo, que é constituído por todos os indivíduos relacionados com 

o domínio e a pessoa individual e a criatividade ocorre quando o indivíduo tem uma 

nova ideia ou vê um novo padrão, usando os símbolos de um dado domínio, e essa 

ideia é validada pelo campo e inserida no próprio domínio. 

“Creativity is any act, idea, or product that changes an existing domain, or that 

transforms an existing domain into a new one. And the definition of a creative 

person is: someone whose thoughts or actions change a domain, or establish 

a new domain. It is important to remember however, that a domain cannot be 

change without the explicit or implicit consent of the field responsible for it.” 

(Csikszentmihalyi 1996, p. 28) 10

 Os indivíduos criativos têm a capacidade de se adaptarem a todo o tipo de 

situações e de fazerem tudo o que estiver ao seu alcance a fim de atingir os seus 

objectivos. Nesse sentido talvez os primeiros traços que facilitam a criatividade são a 

predisposição genética e o interesse num determinado domínio (música, matemática, 

literatura, etc). Se à facilidade ou talento se juntar o interesse nesse domínio obtém-

se a curiosidade e a admiração, que fomentam o envolvimento numa dada área a 

ponto de conhecer e querer ultrapassar os limites dessa área. É também importante 

o acesso ao domínio, que pode ser estimulado durante a infância, por se proporcionar 

à criança ambientes que fomentem o seu interesse e cultura, através de livros, 

conversas estimulantes, criação de expectativas a nível de educação e formação, 

pelos exemplos como parentes e/ou tutores, entre outros. Por fim é revelante o 

10  T.L.- “Criatividade é qualquer acto, ideia ou produto que altera um domínio existente, ou que transforma 
um domínio existente num novo. E a definição de uma pessoa criativa é: alguém cujos pensamentos ou ações 
alterar um domínio, ou estabelecer um novo domínio. É importante lembrar, porém, que um domínio não pode 
ser alterado sem o consentimento explícito ou implícito do campo responsável por ele.”
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acesso ao campo, à possibilidade de interagir com elementos integrados no campo, 

cruzar conhecimentos, ter a possibilidade de aprender com esses indivíduos, etc. 

(Csikszentmihalyi, 1996)

 A criatividade faz parte de um sistema muito complexo. A personalidade de 

um indivíduo que aspira à criatividade adapta-se às particularidades de um dado 

domínio e às condições do campo. Assim, uma das características que distingue as 

pessoas criativas é a complexidade das suas personalidades. Muitas vezes podem 

expressar atitudes extremamente contraditórias. Todos nós temos os dois lados da 

mesma qualidade em nós, mas acabamos por pender mais para um lado, sendo essa 

a característica que predomina na nossa personalidade. As pessoas criativas podem 

expressar os dois polos contrários de uma dada qualidade, ou ao mesmo tempo, ou à 

vez, dependendo das situações, com a mesma intensidade e sem conflito interior.  

 Exemplo disto é o facto de serem extrovertidos e introvertidos ao mesmo 

tempo. Estes dois traços em particular que são os mais estáveis ao longo da vida das 

pessoas, e no entanto as pessoas criativas expressam os dois traços em simultâneo.

 

“Having a complex personality means being able to express the full range of 

traits that are potentially present in the human repertoire but usually atrophy 

because we think that one or other pole is “good”, whereas the other extreme 

is “bad”.  (Csikszentmihalyi 1996, p.57) 11

 Csikszentmihalyi (1996) identifica cinco fases no processo criativo. A primeira 

consiste na preparação, na qual o indivíduo fica, consciente ou inconscientemente, 

absorto numa série de questões que lhe suscitam interesse e curiosidade. A 

segunda fase consiste no período de incubação, no qual as ideias circulam na nossa 

consciência, de forma algo inconsciente, e se estabelecem ligações mais ou menos 

fora do vulgar podendo dar origem a combinações inesperadas. Quando fazemos 

isto conscientemente o processamento de informação é mais linear e lógico, e nem 

sempre se chega a resultados interessantes. A terceira fase é a fase de introspecção 

e discernimento, quando de repente todas as peças do puzzle se juntam e temos um 

vislumbre do quadro geral. É a visão que pode solucionar o problema. Segue-se a 

fase de avaliação, na qual se determina se o discernimento é válido e promissor. Esta 

é uma das fases mais desafiantes do processo, por se sentir insegurança e incerteza. 

Os critérios do domínio e a opinião do campo são cruciais nesta fase. A última fase 

corresponde à elaboração, que é a mais longa e trabalhosa fase de todo o processo.

11  T.L.- “Ter uma personalidade complexa significa ser capaz de expressar toda a gama de características que 
estão potencialmente presentes no repertório humano, mas geralmente pensamos que um ou outro pólo é 
“bom”, enquanto o outro extremo é “mau.”
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Por vezes até se chegar à ideia original, percursora e “criativa”, é necessário passar 

várias vezes pelas fases de discernimento, avaliação e elaboração, pelo que o processo 

não é linear.

 Segundo Csikszentmihalyi as crianças podem ser muito talentosas mas não 

podem ser criativas, uma vez que isso envolve alterar a forma como se fazem as 

coisas, ou mudar a forma de pensar, e isso exige que se domine a forma como as 

coisas se faziam antes e como se pensava antes. No entanto todos os adultos criativos 

já foram crianças. Nem todos os criativos eram prodígios em crianças, e grande parte 

nem sequer demostrou possuir qualquer talento. Todavia muitos demostraram uma 

curiosidade sagaz pelo mundo que os rodeava, incluindo sentirem-se assombrados 

em relação aos mistérios da vida, e tentarem resolve-los. A curiosidade é de facto a 

característica que é mais amplamente descrita nas infâncias de indivíduos criativos, 

a par de um carácter inquisitivo. Essa inclinação para a exploração e descoberta é 

muito provavelmente incitada por uma grande dose de interesse. Mas mesmo que a 

criança não tenha uma área particular de interesse, manteve-se receptiva e aberta 

ao mundo de forma geral. Pensa-se que cada criança ganha interesse na actividade 

que lhe der mais vantagem na competição por recursos. Sendo que o recurso mais 

importante que podem obter é a atenção e a admiração dos adultos que lhe são 

próximos. Os parentes são quem tem o maior potencial de motivar as crianças em 

determinadas actividades, tendo a responsabilidade de estimular e direccionar os 

interesses dos seus filhos, que mais tarde poderão ser os domínios da sua actividade 

criativa. O potencial criativo de um individuo é um resultado da interacção entre a sua 

curiosidade, os desejos e expectativas dos seus pais, e das oportunidades oferecidas 

pelo ambiente intelectual em que se insere (Csikszentmihalyi, 1996).

2.2.2. Características e Especificidades   
     das Crianças Sobredotadas

“Visto que as áreas de sobredotação são muito diversificadas e dentro 

de cada uma dessas áreas nem todas as crianças apresentam as mesmas 

características. A somar a isso temos o facto de que, possivelmente, algumas 

crianças tentam dissimular algumas das suas características, especialmente as 

que parecem ser desencorajadas pelo meio social que as envolve.” (Fernandes 

et al. 2012, p.52)

 As crianças sobredotadas, como todas as outras crianças, são únicas, e como 
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tal, cada uma tem as suas especificidades e características que a distinguem de todas 

as outras. As crianças sobredotadas não apresentam todas as mesmas características 

nem comportamentos. A própria natureza multidimensional do conceito torna muito 

difícil a sua identificação (Brandão, 2012). A sobredotação constitui um fenómeno 

comportamental muito complexo (Simonton, 2005). Quando se trata de crianças, 

o processo de identificação ainda é mais complicado. Apesar de certos autores 

defenderem a identificação dos alunos sobredotados aquando da entrada para a 

escola, outros autores defendem que antes dos doze ou treze anos é difícil obter um 

diagnóstico preciso, uma vez que os métodos de avaliação têm baixa previsibilidade 

nos primeiros anos de vida e, porque que só por volta dos doze anos é que se consolida 

a maturação neurológica e a pontuação dos testes estabiliza (Brandão, 2012). Por 

outro lado, em idades precoces é difícil distinguir sobredotação da aprendizagem 

precoce e/ou do talento específico (Brandão, 2012).

 Os traços genéticos de cada indivíduo não se manifestam todos à nascença, 

vão-se desenvolvendo gradualmente durante o crescimento o que faz com que o 

desenvolvimento da sobredotação seja um processo dinâmico, na medida em que as 

capacidades de uma criança se transformam ao longo da sua infância, adolescência e 

juventude (Simonton, 2005).

 Parece bastante pertinente identificar as crianças ao entrarem para a 

escola, por diversas razões, mas sobretudo para que possam ser consideradas as 

suas necessidades educativas especiais (Brandão, 2012), e devidamente respondidas, 

evitando que o aluno caia no desinteresse escolar e comece a ter maus resultados, ou 

pior, que o leve ao abandono escolar. 

 É possível definir alguns traços comportamentais que de forma mais ou menos 

constante podem ser observados nas crianças sobredotadas. Estas características 

não são a regra que define o comportamento de uma criança sobredotada. Como 

todas as pessoas as crianças sobredotadas são todas diferentes umas das outras 

e podem apresentar apenas alguns destes comportamentos ou a maioria, sem que 

signifique que seja mais ou menos sobredotada. Estas características servem apenas 

para compreender o comportamento dito “típico” da criança sobredotada, a fim de 

compreender as suas necessidades, e para facilitar de certa forma a sua identificação. 

A nível do domínio cognitivo e académico as crianças sobredotadas revelam fácil 

entendimento intelectual dos problemas e instruções, elevada capacidade de 

raciocínio lógico e abstracto, elevada capacidade de atenção, observação e memória, 

assim como o desejo de aprender mais e mais rápido. Revelam também percepção e 

apreciação crítica de ideias, pessoas e acontecimentos. Demonstram preferência pela 

complexidade e aborrecem-se com tarefas fáceis ou rotineiras (Bahia, 2013).

 As crianças sobredotadas apresentam muitas vezes comportamentos 

similares às crianças criativas, uma vez que a criatividade faz parte da sobredotação. 

Essas características são a curiosidade associada ao espírito investigativo e a um 

constante questionamento em relação a tudo. Revelam grande motivação intrínseca 

pela aprendizagem, são capazes de trabalhar durante muito tempo com grande 
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concentração e entusiasmo e dispõem de muito energia física, apesar da maior parte 

do tempo serem bastante calmos.

  Nota-se uma predominância de inteligência e de ingenuidade ao mesmo 

tempo. A ingenuidade é o que permite ao indivíduo continuar a ser curioso e levantar 

questões para atingir novo conhecimento e não se tornar complacente e demasiado 

seguro das suas capacidades o que eventualmente leva à perda de curiosidade. Este 

é um contraste entre sabedoria e infantilidade, a nível de imaturidade emocional e 

mental.

 Estas crianças conseguem alternar entre a realidade e a imaginação, o que 

lhes permite romper com o presente sem perder a ligação com o passado. Este 

enraizamento na realidade é tal que quando expostos a certos estímulos respondem 

com respostas originais, sem roçar o bizarro, uma vez que a sua inovação parte 

sempre da realidade. Nos outros indivíduos é normal sob as mesmas circunstâncias 

darem respostas algo bizarras na tentativa de criar algo novo.

 As crianças sobredotadas são humildes, mas orgulhosas de si próprios 

ao mesmo tempo. De um modo geral estão conscientes dos feitos, descobertas e 

contributos de outros indivíduos do seu domínio, mostrando respeito e admiração, e 

dando-lhes uma perspectiva da sua própria posição em relação ao seu campo e por 

essa razão não ficam empertigados, arrogantes ou demasiado autoconfiantes.  

 Por outro lado, como estão sempre focados em novos projectos e novos 

objectivos a atingir no futuro, os seus feitos passados parecem menos importantes. 

Apesar de tudo dão valor ao seu trabalho e têm orgulho em si próprios.

Têm alguma tendência para escapar aos estereótipos do sexo feminino e masculino 

no sentido em que as raparigas podem ser mais dominantes e firmes que a maioria 

das raparigas, e os rapazes podem ser mais sensíveis e menos agressivos que os 

outros rapazes.

 São independentes e rebeldes, no sentido de não se confinarem às regras e 

ao que é considerado correcto. Quebrar barreiras por vezes significa pôr em causa 

regras ou princípios, e por vezes é preciso fazê-lo para atingir algo de inovador. É 

possível percepcionar que estes indivíduos desde muito novos procuram novas 

formas de quebrar a rotina e as restrições da sua condição genética e social.

 A sensibilidade e a abertura deixam os indivíduos criativos susceptíveis 

ao sofrimento e à dor, e por outro lado a uma grande satisfação. O facto de se 

evidenciarem da maior parte das pessoas deixa-os expostos a críticas e a ataques 

pessoais e profissionais. Podem ser solitários, e se ao fim de anos de trabalho e 

esforço ninguém se interessar pelos seus feitos pode ser desapontante e devastador. 

 A dimensão emocional também desempenha um papel fundamental na 

sobredotação. As emoções são indissociáveis dos processos cognitivos e portanto 

indispensáveis para a racionalidade. As emoções são importantes para se ser 

socialmente inteligente. Para haver socialização é preciso reconhecer, compreender, 

gerir e expressar adequadamente emoções. A inteligência emocional é o que permite 

que esses processos sejam eficientes (Bahia, 2011). 
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 A sobredotação está associada a uma riqueza e grande intensidade 

emocionais. As crianças sobredotadas têm uma forma muito particular de se verem 

a si próprias e aos outros, devido a uma dinâmica de desintegrações e reintegrações 

a nível de desenvolvimento. A intensidade emocional e a sensibilidade exacerbada 

resultam, por um lado, da dessintonia entre as diferentes fases de desenvolvimento 

e, por outro, da discrepância entre a dimensão cognitiva e emocional. De modo geral 

as crianças sobredotadas sentem-se diferentes das outras crianças, o que resulta 

num grande desafio de integração social. As suas especificidades colocam-lhes 

dificuldades, principalmente devido à falta de sintonia entre as suas características. 

As necessidades emocionais, sociais, cognitivas e educacionais podem não se adaptar 

às condições oferecidas pela sociedade, desencadeando conflitos intrapessoais e 

interpessoais (Bahia & Trindade, 2012).

 Por terem uma grande inteligência emocional, os sobredotados são muito 

empáticos, compreendem muito bem os outros, são altruístas, e têm um sentido 

de justiça e de ética muito apurados e revelam preocupação por questões éticas e 

morais desde muito cedo. Essa empatia e sentido de justiça e ética podem levá-los 

a sentirem-se frustrados, tristes ou mesmo depressivos (Bahia & Trindade, 2012). 

Detêm capacidade para fazer observações perspicazes a respeito dos outros. E por 

compreenderem bastante bem os outros, têm a capacidade de adaptarem as suas 

competências sociais em conformidade com as situações (Bahia, 2011) chegando a ter 

um ajustamento social tão bom, ou até melhor que as outras crianças (Bahia, 2013). 

No entanto, dificilmente se sentem realmente integrados, por serem tão diferentes 

das outras crianças. O que acontece nesse ajustamento é que eles procuram agir mais 

como os outros, tendo perfeita consciência de que eles não estão a agir de acordo 

com a sua natureza. Os sobredotados são muito perfeccionistas e autocríticos o que 

resulta em insatisfação, insegurança e problemas de auto-estima. Não percepcionam 

os erros como oportunidades de aprender, mas apenas como falha e humilhação. Há 

alguma tendência para se sentirem inferiorizados (Bahia, 2011). 

 Outro aspecto que diferencia as crianças sobredotadas tem a ver com o 

desenvolvimento. As crianças sobredotadas demonstram muitas vezes precocidade 

durante a infância. Desenvolvem interesses muito mais cedo que o normal, e 

começam a compreender a aplicar os princípios subjacentes a uma área disciplinar 

(quer em amplitude, como em profundidade) muito antes das outras crianças, 

e têm mais facilidade em progredir (Károlyi & Winner, 2005). Os casos mais 

facilmente identificáveis de precocidade têm a ver com o desenvolvimento motor, o 

desenvolvimento linguístico e matemático. Por exemplo, as crianças sobredotadas 

podem começar a andar, falar, escrever e contar mais cedo que o habitual. Por vezes 

começam a falar a partir dos 3 meses, quando geralmente as crianças só o fazem aos 

18 meses, ou começam a ler sozinhas aos 3 anos quando o normal é a partir dos 6 

anos. Independentemente da idade com que começam a ler, as crianças sobredotadas 

de um modo geral tornam-se leitoras ávidas. Lêem mais do que o habitual para a sua 

idade, e lêem em maior variedade, chegando a interessarem-se por enciclopédias.  
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 O facto de começarem a ler muito cedo ajuda-os a adquirir um vocabulário 

muito rico, é habitual os pais descreverem as conversas dos seus filhos como 

“conversas de adultos”.

 As crianças sobredotadas são muito autónomas, quase não precisam de 

ajuda de adultos para progredirem dentro dos seus domínios de interesse, são 

extremamente curiosas e ávidas e tendem a descobrir as coisas sozinhas, e é essa 

descoberta que as mantêm motivadas. Esta motivação por vezes pode parecer 

algo obsessiva, passam a maior parte do tempo envolvidas nas actividades do seu 

interesse, podendo esses interesses ser ou muito variados ou muito singulares (Bahia, 

2013). São criativas. Procuram novas formas de resolver os problemas, e por essa 

razão, formas diferentes de solucionar os problemas (Winner 1996).

 As crianças sobredotadas não têm de ser excelentes em todos os domínios, 

o que é bastante perceptível nos resultados escolares (Winner, 1996). Por vezes a 

criança tem óptimos resultados em todas as disciplinas expecto uma ou outra. Tal 

como é sugerido por Gardner, a criança pode ter muita predisposição para um tipo 

de inteligência e menos para outros, podendo até ter dificuldades nos campos que 

menos domina. Pode mesmo ter sub-rendimento escolar devido à escola não ser um 

ambiente receptivo para as suas atitudes não conformistas ou porque pode não ser 

um ambiente de aprendizagem incentivador e apelativo o suficiente para manter o 

aluno interessado, uma vez que passa grande parte do tempo à espera que o resto 

da turma acompanhe a matéria, resultando naturalmente no desinteresse, frustração 

e no baixo rendimento escolar (Fernandes et al., 2012). Como é muito activo e 

energético, sente-se frustrado com a inactividade ou a falta de progresso, podendo 

mostrar “sinais de depressão, ansiedade, irritabilidade, hostilidade, comportamento 

agressivo, impulsividade e défice de atenção” (Bahia, 2011 p.196). Outra razão para 

o baixo rendimento escolar de crianças sobredotadas, é o quererem disfarçar o seu 

potencial intelectual, para se sentirem mais integrados em relação aos outros. Por 

vezes a pressão parental não contribui para um quadro emocional mais equilibrado. 

Nem sempre as crianças correspondem às expectativas que os pais têm em relação a 

elas por serem sobredotadas, resultando em frustração para ambas as partes (Bahia, 

2011).

 Nos piores casos podem apresentar sinais de depressão, ansiedade, 

irritabilidade, agressividade e défice de atenção. Estas crianças precisam de ser 

estimuladas e desafiadas para desenvolverem e explorarem correctamente o 

seu potencial e não adoptarem comportamentos desviantes. Os programas de 

enriquecimento para sobredotados, como a ANEIS têm revelado ser uma excelente 

solução. A ANEIS procura dar apoio sobretudo na componente emocional, no 

desenvolvimento de competências emocionais através de processos de exploração, 

descoberta, experimentação e interpretação. De um modo geral têm-se verificado 

que no final de cada ano as crianças se sentem mais felizes e confiantes, o que os pais 

confirmam acrescentando que também notam um maior controlo emocional (Bahia, 

2011).
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 Nem todas as crianças sobredotadas crescem para se tornarem adultos 

ilustres que realizem algo de genuinamente importante e criativo. De facto, apenas 

uma pequena percentagem das crianças sobredotadas consegue atingir esse nível de 

realização. Existem muitas variáveis que determinam o curso de vida de um indivíduo 

que não são controláveis. Muito para além das capacidades, a personalidade, a 

motivação, o ambiente familiar, as oportunidades e alguma sorte desempenham 

um papel fundamental (Winner, 1996). Segundo Simonton (2005) é possível alguns 

indivíduos perderem as suas aptidões com a idade, uma vez que a sobredotação 

não é estável ao longo do tempo. Alguns indivíduos podem demonstrar uma grande 

desenvoltura desde muito cedo, mas estabilizarem ao crescer, não chegando a progredir 

significativamente, enquanto outros podem ter um desenvolvimento inicial mais lento 

e ao crescerem irem progredindo exponencialmente, podendo até ultrapassar os 

indivíduos com desenvolvimento inicial mais rápido. Os problemas de saúde também 

podem afectar as capacidades do indivíduo sobredotado, principalmente as doenças 

relacionadas com o sistema nervoso, como alzheimer por exemplo, fazendo com que 

a sobredotação desapareça por completo (Simonton, 2005).

 Um indicador dos problemas de integração social das crianças sobredotadas 

é a relação que elas estabelecem com a brincadeira. As crianças sobredotadas “têm 

prazer em brincar com as ideias e não apenas com os brinquedos, sobretudo aquelas 

que lhes permitem a descoberta”(Gabinete de Estudos e Planeamento, 1990, citado 

por Brandão 2012). As crianças sobredotadas parecem ou deixar de brincar mais 

cedo, ou brincarem menos que as outras crianças.

 “Eu não brinco! Só vejo televisão, jogo computador… quase nunca brinco. Mas 

prefiro brincar acompanhada, pela casa toda!” (Apêndice 2, p. 4)

 As crianças sobredotadas tendem a ser mais solitárias, por não partilharem 

os mesmos interesses que as outras crianças e por isso, a entreterem-se sozinhas. 

 Segundo entrevistas realizadas a crianças sobredotadas e aos seus pais é 

possível perceber que as crianças sobredotadas manifestam o desejo de se sentirem 

integradas, e preferem quase sempre brincar com outras crianças, embora muitas 

vezes acabem por brincar sozinhas, devido à incompatibilidade de interesses, 

entretendo-se nesses casos mais com jogos, livros e televisão.
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2.3. BRINCAR

 

 Neste capítulo pretende-se discorrer acerca da brincadeira e da importância 

que esta tem no desenvolvimento das crianças. Procura-se averiguar se as crianças 

sobredotadas estabelecem uma relação com a brincadeira e os brinquedos, diferente 

das outras crianças.

2.3.1. A Importância da Brincadeira no   
 Desenvolvimento Infantil

 Brincar é um fenómeno universal da infância (Russ & Christian, 2011), e tem 

sido reconhecido pelos psicólogos como factor crucial para a auto-afirmação da 

criança e para a respectiva formação da sua personalidade. A brincadeira reforça 

e estimula as diferentes capacidades físicas e intelectuais, desde aguçar a visão, ao 

adquirir de destreza e resistência (Caillois, 1958).

 Brincar é experienciar a alegria inerente ao acto de brincar por si só. 

Envolve a imaginação, fantasia, criatividade, o uso de simbolismo, e a expressão e 

regulação de emoções. Greta Fein (1987) definiu o brincar ao faz-de-conta como 

um comportamento simbólico em que uma coisa é tratada como se fosse algo 

diferente, sendo esse comportamento simbólico organizado em torno de questões 

emocionais e motivacionais. No fundo, brincar ao faz-de-conta é uma forma natural 

de criatividade.  Através da brincadeira as crianças desenvolvem a capacidade de 

combinar elementos da experiência com novas situações e comportamentos. Esta 

capacidade é a imaginação combinatória, importante para a criatividade artística e 

científica. Ao brincar as crianças pensam nos objectos simbolicamente, apesar de 

estarem conscientes do seu uso primário, não estão limitados a essa única utilização 

do objecto, que se transforma numa multiplicidade de funções. À medida que a criança 

cresce e a brincadeira se torna mais complexa é possível identificar nela as sete 

dimensões do pensamento: fluência associativa, imaginário, curiosidade, fantasia, 

identificação de problemas, produção metafórica e implementação de atenção 

selectiva. Dansky (1999) teorizou que brincar ao faz-de-conta ajuda a desenvolver a 

resolução de problemas, uma vez que as crianças se tornam mais ágeis a gerar ideias 

e possibilidades. Esta agilidade em idealizar possibilidades constitui o pensamento 
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divergente, essencial para o pensamento criativo e para a resolução criativa de 

problemas.

 Enquanto brincam as crianças desenvolvem processos cognitivos como 

organizar pensamentos numa narrativa, a flexibilidade e fluidez de pensamento, 

assim como o uso de simbolismos e fantasia (Russ & Christian, 2011). 

 Outro aspecto relacionado com a brincadeira é o carácter lúdico e o 

divertimento. Alguns estudos sugerem que as crianças que se demonstram mais 

predispostas à brincadeira, tendem a ser mais flexíveis na sua compreensão do 

mundo, têm mais facilidade em relacionarem-se com os outros e são mais adaptáveis, 

lidando melhor com os problemas decorrentes do ambiente envolvente. A alegria de 

se envolverem na brincadeira é a primeira aproximação que experienciam no gosto e 

felicidade que dá ao envolverem-se numa actividade que gostem. Esse envolvimento 

e motivação são importantes para se obter alguma realização em qualquer actividade 

que se realize (Russ & Christian, 2011).

 Segundo Roger Callois (1958, p.9) “o jogo não passa de uma fantasia agradável 

e de uma vã distracção”, a brincadeira não tem nenhum objectivo concreto para além 

do divertimento, não tem o intuito de preparar as crianças para o futuro. Quando 

a criança brinca às bonecas ou aos carrinhos não se está a preparar para um dia 

cuidar dos filhos ou conduzir carros. As brincadeiras não preparam para uma futura 

actividade profissional. No entanto, brincar introduz a criança na vida de modo geral, 

quer desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, quer melhorando as suas capacidades 

e atribuindo-lhe ferramentas e estratégias para ultrapassar obstáculos. A brincar 

aprende-se a respeitar o outro, e a competir de forma saudável e desportivista, 

aprende-se a aceitar uma eventual derrota ou azar sem perder a compostura, gerando 

o hábito de lidar com situações em que é preciso ter autocontrolo (Caillois, 1958).

 Apesar de nos últimos anos o tempo disponível para as crianças brincarem 

ter diminuído bastante alguns autores defendem que a imaginação aumentou, uma 

vez que as crianças foram obrigadas a “inventar” novos contextos. 

 Segundo Vygotsky (1966) a brincadeira deve ser abordada visando a 

satisfação das necessidades da criança, da motivação das suas acções e das suas 

aspirações afectivas.  

 A brincadeira surge associada à satisfação de certas necessidades e incentivos, 

e sem compreender a natureza desses incentivos não conseguimos percepcionar a 

singularidade da actividade a que chamamos brincar. Durante a idade pré-escolar 

começam a surgir diversas necessidades e desejos que são impossíveis de realizar, 

é nesta altura que a brincadeira aparece. A criança quer andar de cavalo, como não 

pode satisfazer esse desejo naquele momento, vai para o seu quarto e brinca aos 

cavaleiros. A brincadeira é imaginação e a imaginação é a realização ilusória de desejos 

irrealizáveis. A imaginação representa uma forma de actividade consciente exclusiva 

do ser humano. No entanto a criança quando brinca não tem consciência das razões 

que a levam a envolver-se nessa actividade, não o faz sabendo que está a compensar, 

ou a realizar de certa forma, impulsos ou desejos que são impossíveis. Nesse aspecto 
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a brincadeira é uma actividade que se distingue das outras, não pressupõem a noção 

dos motivos que lhe são inerentes (Vygotsky, 1966).

 A brincadeira pressupõe que a criança crie uma situação imaginária, isto é 

possível quando existe uma separação entre a visão e o significado e, esta separação 

ocorre geralmente em idade pré-escolar. Isto quer dizer que brincar com uma situação 

imaginária é algo impossível para uma criança com menos de três anos, consiste numa 

nova forma de comportamento na qual a criança é libertada das restrições inerentes 

à situação em que se encontra, através da sua actividade numa situação imaginária.

Mais tarde a criança aprende a agir dentro de uma situação mental, que não é visível. 

Aprende a agir cognitivamente em vez de física e visualmente. Nas crianças pequenas 

as coisas ditam à criança o que ela tem de fazer, existe uma força motivacional inerente 

às coisas e objectos, uma porta tem de ser aberta e fechada, os carros têm de ser 

guiados, etc. Isto acontece porque até dada altura a percepção está dependente da 

reacção motora-afectiva. A partir da idade pré-escolar para a criança enquanto brinca 

as coisas perdem a sua força motivacional, permitindo que esta veja uma coisa mas 

actue em relação a ela de forma diferente (Vygotsky, 1966).

 Diversos factores influenciam a forma como as crianças brincam, as 

alterações que têm tido reflexos mais directos na cultura da brincadeira têm sido: 

a alteração do plano urbano, o envelhecimento da população, a crescente equidade 

entre sexos, a alteração dos padrões de trabalho, sobretudo feminino, o aumento 

de novas profissões que vão surgindo, a alteração do comportamento sexual e do 

próprio núcleo familiar e da estratificação da sociedade (Kalliala, 2006).

Todas estas alterações influenciaram a educação que pais transmitem aos filhos, a 

própria infância e consequentemente a forma como as crianças brincam.

 Antigamente os pais estabeleciam regras rígidas e transmitiam valores que 

os seus filhos aceitavam a respeitavam, não questionavam a autoridade dos seus pais 

e havia uma fronteira bem definida entre o que era tempo de brincar o que não era. 

Tinham tempos mais limitados para brincarem, mas quando o faziam, faziam-no de 

forma mais livre.

 Hoje em dia para além dos pais serem menos assertivos e mais permissivos, 

estão cada vez mais a delegar a responsabilidade de educar a entidades exteriores 

ao núcleo familiar, como à escola, e a outros profissionais e especialistas. Os pais dão 

mais tolerância às crianças para brincarem quase sempre que lhes apeteça deixando 

de haver tempos definidos de brincadeira e de não-brincadeira, no entanto a liberdade 

dentro da brincadeira, restringiu-se, principalmente às quatro paredes de casa. A 

maior parte das pessoas hoje vive em apartamentos e as ruas circundantes não estão 

preparadas nem são seguras para as crianças brincarem, reduzindo drasticamente as 

brincadeiras ao ar livre (Kalliala, 2006). 

 As famílias são cada vez mais pequenas, cada vez menos crianças têm 

irmãos mais velhos para brincarem e aprenderem com eles. Com o aumento de 

mães a voltar ao trabalho, as crianças passam cada vez mais tempo nas escolas e 

em instituições, tendo cada vez mais tempo ocupado com actividades organizadas e 
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menos com brincadeira livre. Estas actividades organizadas quer sejam actividades 

extracurriculares, desportos ou ateliers de tempos livres, tendem a organizar as 

crianças por faixas etárias. As crianças hoje em dia praticamente só estabelecem 

relações com outras crianças da mesma idade, o que a nível histórico e cultural constitui 

uma grande ruptura, visto que desde sempre as crianças mais velhas representaram 

um papel importante nas vidas das crianças mais novas. A herança cultural era 

passada às crianças mais novas pelas mais velhas que com elas aprendiam não só a 

viverem quotidianamente como aprendiam a usar jogos e a fazer brincadeiras com 

que passavam o seu tempo. Como essa herança cultural que servia de inspiração 

para a brincadeira desapareceu de certa forma hoje em dia, as crianças procuram 

inspiração e o impulso para brincar nos brinquedos (LEGO, 2003). 

 Resumindo, a cultura de brincadeira era caracterizada por: poucas 

actividades organizadas, bastante contacto entre crianças de idades diferentes, 

muitas brincadeiras ao ar livre e que envolvessem movimento e coordenação, os 

colegas de brincadeira viviam perto e as crianças brincavam em grupos e tinham as 

suas relações sociais bastante bem definidas, apesar de não serem muitas. 

 Hoje em dia a cultura da brincadeira caracteriza-se por: muitas actividades 

organizadas, mais tempo na escola, menos contacto entre crianças de idades 

diferentes, menos brincadeiras de grupo, menos tempo a conviver com adultos, mais 

brincadeiras dentro de casa e que envolvam menos movimento e coordenação, os 

colegas de brincadeira vivem mais longe e, as crianças tem mais relações sociais mas 

menos constantes, os brinquedos ganharam importância, sendo o aspecto central 

em torno do qual se constrói a brincadeira (LEGO, 2003). Os brinquedos funcionam 

como o veículo entre a cultura e o homem, neste caso, as crianças, o que quer dizer 

que para isso têm de reflectir essa cultura onde se inserem, tanto o passado, como o 

presente e o futuro.

 Os brinquedos reflectem a realidade ajudando as crianças a imitar e simular 

a realidade pois é assim que as crianças aprendem a dominar a vida e a realidade. 

Os brinquedos devem permitir a brincadeira pura e simples. Os brinquedos devem 

possibilitar o raciocínio, bem como a construção, instalação, desenvolvimento, a 

substituição, reparação, manutenção ou mesmo a transformação das coisas, devem 

permitir operações mentais, como a comparação, a avaliação, a análise, a conclusão e 

a síntese. Por fim devem facultar o desenvolvimento da imaginação e da criatividade 

(Schmuck, sem data).

 Em relação às crianças sobredotadas, parece haver o consentimento geral 

que brincam menos ou que deixam de brincar mais cedo. Segundo entrevistas a 

crianças sobredotadas, quase todas responderam que brincava sempre que possível, 

demonstrando que o preferem fazer acompanhadas, e que muitas vezes não 

brincavam por não terem companhia. 
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“Sim. Muitas vezes, ou quase sempre faço sozinho, mas de preferência faço 

com amigos.” (Anexo 1 p.11)

 

“Mas prefiro com outros meninos, brincar à apanhada, futebol não

gosto assim tanto, mas jogo, eu jogo para não ficar sozinho!” (Anexo 1, p.13)

“Com os amigos, é mais divertido, cada um tem um papel…” (Anexo 1, p.9)

 Pelas entrevistas é perceptível também o interesse quase obsessivo que 

desenvolvem por certos assuntos, os quais, na maior parte das vezes não são 

correspondidos pelas outras crianças, contribuindo para que tenham dificuldade em 

relacionar-se com outras crianças e a arranjar companheiros de brincadeira.

 “[…] Gosto. Gosto de conversar sobre o Egipto. Mas às vezes eles gostam mais 

da China… eu falo, mas eles não gostam muito de me ouvir falar do Egipto. 

Mas eu falo na mesma, tento falar com eles, mas nunca consigo… de resto não 

converso mais […]. (Anexo 1, p.12)

 

 As crianças sobredotadas também precisam de mais estímulo e desafio que 

as outras crianças, pelo que se aborrecem das coisas e actividades mais depressa, 

nem sempre as outras crianças estão dispostas a acompanhar esse ritmo.

“[…] se tiver um jogo, compra-o agora, passado 10 minutos muda-lhe as regras 

e se for jogar a seguir altera-as outra vez e os outros miúdos não estão muito 

para o aturar[…].”(Anexo 1, p.8)
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2.3.2. Actividades Lúdicas e Brinquedos   
  Pedagógicos

 A brincadeira é sempre livre, delimitada, no espaço e tempo, é incerta, não 

sendo possível prever o seu desenrolar e desfecho, é improdutiva, regulamentada, 

e fictícia, existe sempre a consciência de uma outra realidade, que pode ser mais ou 

menos parecida com a realidade, é esse sentimento de alheação do quotidiano, do 

real que é aliciante (Caillois, 1958).

 Pode-se definir a brincadeira como algo que “propõe e difunde estruturas 

abstractas, imagens de locais fechados e reservados, onde podem ser levadas a 

cabo concorrências ideais” (Caillois, 1958, p.13) combinando em si ideias de limites, 

liberdade e invenção, sendo que estes dois últimos pólos mantêm uma relação entre 

si. A brincadeira é sempre uma actividade livre e voluntária, fonte de divertimento e 

alegria, não tendo outro propósito a não ser esse mesmo. Pode-se dizer que o jogo 

consiste na fabricação de uma resposta ou solução que é livre dentro dos limites das 

suas regras. Aparentemente algumas brincadeiras parecem desprovidas de regras, 

como brincar aos polícias e ladrões, ou às bonecas. As brincadeiras de faz-de-conta 

regem-se pela representação e improvisação de um determinado papel, que se 

enquadra num dado contexto fictício. Neste caso, esse contexto fictício constitui a 

própria regra (Caillois, 1958). Quando a regra é quebrada geralmente a brincadeira 

acaba. Se uma criança quer introduzir um dragão nos polícias e ladrões, é provável 

que as outras discordem e a brincadeira acabe, ou então caso concordem, o universo 

imaginário transforma-se, alterando assim as “regras” (Caillois, 1958).

 Podem-se dividir os jogos e brincadeiras em quatro grupos principais 

segundo o seu carácter (Caillois, 1958). Quanto maior for a variedade de brincadeiras 

praticadas, maior é a satisfação obtida (Kalliala, 2006).

 A brincadeira pode constituir uma actividade de competição (agôn), de sorte 

(alea) de simulacro (mimicry), ou de vertigem (ilinx) sendo que dentro de cada um 

destes grupos a brincadeira pode pertencer à paidia, que é agitação, improviso e 

espontaneidade, ou ao ludus, que é raciocínio e aquisição de aptidões (Caillois,1958). 

No fundo a paidia e o ludus são a liberdade e espontaneidade por oposição à 

objectividade de uma dada actividade.

 Os puzzles, paciências e os hobbys são ludus e as cabriolas, pôr a língua de 

fora, as cócegas e assustar são paidia. Brincar ao faz-de-conta, com bonecas, ou 

disfarces pertence ao simulacro.
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COMPETIÇÃO
(AGÔN)

PAIDIA

algazarra

agitação

confusão

gargalhadas

paciências

palavras 
cruzadas

lutas 

corridas

quem aguenta 
mais tempo...

desporto 
organizado

bilhar

damas

xadrez

lengalengas 

tirar à sorte

jogos de 
tabuleiro

apostas

lotarias

casino

bonecas 

disfarces

faz-de-conta

imitações

teatro

cinema

baloiços

carrosséis

piruletas

acrobacias

algumas
modalidades
de desportos
radicais ex: 
bungee jumping

LUDOS

SIMULACRO
(MIMICRY)

SORTE
(ALEA)

VERTIGEM
(ILINX)

Tabela 1. Organização dos Jogos e Brincadeiras, adaptado de Caillois, 1958 p. 57.

Classificação Gráfica:

Lógica e
Raciocínio

Motrocidade
Fina

Visual e 
Espacial

Percepção
Sensorial

Criatividade Fluência 
Verbal

Memória Motrocidade
Geral

Interacção
Social

 Os jogos de tabuleiro podem pertencer à competição ou à sorte. Os jogos 

de vídeo podem pertencem à competição, ao simulacro e simultaneamente ao ludus 

(Caillois, 1958).

 Foram escolhidos alguns exemplos de brinquedos ou jogos que melhor 

caracterizam cada tipo de brincadeira ou actividade. Cada brinquedo foi classificado 

segundo a Organização dos Jogos e Brincadeiras de Caillois. Paralelamente foi 

elaborada uma classificação gráfica para facilmente identificar que capacidades 

são desenvolvidas em cada tipo de actividade. As capacidades observadas são: a 

Criatividade, a Lógica e Raciocínio, a Memória, a Visão e Espacial, a Motricidade Fina, 

a Fluência Verbal, a Interacção Social, a Percepção Sensorial, e a Motricidade Geral.

Pretende-se com esta breve análise, estabelecer pontos de referência relativamente 

aos vários tipos de brincadeiras e as suas vantagens e desvantagens, para ajudar 

a definir a que tipo de brincadeira ou actividade se pretende que o brinquedo a 

desenvolver proporcione.
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 Pode-se incluir neste grupo, todo o tipo de brinquedos que permitem as 

brincadeiras do “faz-de-conta”. São os brinquedos que permitem o tipo de brincadeira 

mais livre e espontânea. Dependendo do brinquedo em particular podem contribuir 

para o desenvolvimento de algumas capacidades ou mesmo enriquecimento do 

conhecimento, embora na maior parte dos casos isso não se verifique.

Figura 3  Carro Ecológico (fonte: http://
www.mindware.com/p/Qwirkle/32016)

Figura 2  Lab-miscroscope (fonte: http://
www.mindware.com/p/Suspend/58059)

1. BRINQUEDOS TEMÁTICOS

Figura 6 Disfarçe de Astraunauta (fonte: http://
www.eurekakids.pt/brinquedo/eurekakids/disfarce-
astronauta-da-nasa-tamanho-8)

Figura 4 Disney Doc McStuffins Doll Set (fonte: 
http://www.toysrus.com/product/index.jsp?produ
ctId=13073618&cp=2255956.2273442.2469772.3
263935.3264064&parentPage=family)

Figura 5 Bancada de Carpinteiro (fonte: http://www.
eurekakids.pt/brinquedo/janod/banco-de-carpinte-
ro-con-pies-regulables)

SIMULACRO (MIMICRY) PAIDIA
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 Os blocos de construção constituem um vasto universo. Os blocos podem 

ter as mais diversas formas e ser montados por encaixe, por íman e até colados. 

Para além de desenvolver as capacidades visual e espacial, desenvolve também a 

imaginação e a criatividade, podendo fazer a transposição para o universo dos 

brinquedos temáticos e das brincadeiras “faz-de-conta”.

 Os puzzles dependendo da sua complexidade podem contribuir mais ou 

menos para o desenvolvimento de capacidades. Para além dos clássicos puzzles 

bidimensionais, existem também os puzzles que constituem desafios mentais. São 

interessantes do ponto de vista do estímulo e do desafio, embora constituem uma 

actividade mais individual que não fomenta a interacção social.

2. BLOCOS DE CONSTRUÇÃO

LUDUS

LUDUS

SIMULACRO (MIMICRY)

SORTE (ALEA)

Figura 7  Avião da Lego (fonte: 
http://www.brincamundo.com/lego-
city-correio-a-reo-301933762.html)

Figura 8  TEGU Original Set (fonte: 
http://www.diapers.com/p/tegu-
original-set-tegu-tints-magnetic-
blocks-52-pcs-210951)

Figura 9  Marble Run (fonte: http://www.
giftbrand.com/the_original_toy_compa-
ny/290/p17675/45_piece_marble_maze.
aspx)

3. PUZZLES

Figura 10  “A Wheatfield, with Cypresses” Puzzle (fonte: 
http://www.nationalgallery.co.uk/products/puzzles/a_
wheatfield_with_cypresses_298_piece_jigsaw/p_1032675)

Figura 11  Puzzle 3D Tartaruga (fonte: 
http://science4you.pt/puzzle-3d/puz-
zle-3d-madeira-tartaruga-detail)
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4. JOGOS DE MESA 

Figura 14 Trivial Pursuit (fonte: http://www.toysrus.pt/
product/index.jsp?productId=4912411&prodFindSrc=search)

Figura 15 Jogo de pensamento rápido “Diga a palavra 
primeiro” (fonte: http://www.thinkfun.com/smartmouth)

Figura 17  “Line Up” Jogo de Memória (fonte: http://
www.mindware.com/p/LineUp/48145)

Figura 16  IQ-Fit Thinking Game (fonte: http://www.
smartgames.eu/en/smartgames/iq-fit)

SORTE (ALEA) COMPETIÇÃO (AGÔN) LUDOS

Figura 13 Bambozlers Jinx (fonte: http://www.papa-
gaiosempenas.com/products-page/quebra-
cabecas/quebra-cabecas-em-madeira/bamboozlersjun-
gle-jinx/)

Figura 12  Cubo de Rubik Mirror (fonte: http://www.
papagaiosempenas.com/products-page/quebra-
cabecas/cubos/cubo-magico-rubiks-mirror/)

 Os jogos de mesa são talvez a actividade mais enriquecedora do ponto de 

vista da aquisição e desenvolvimento de aptidões e que mais fomente a interacção 

social, uma vez que a maior parte dos jogos de mesa constituem uma actividade de 

grupo.
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5. JOGOS DE VIDEO

Figura 18 “Creationary”Jogo de mesa da Lego
(fonte: http://shop.lego.com/en-US/Creationary-3844)

Figura 19  “Bop it” Jogo de Reacção (fonte: 
http://www.toysrus.com/buy/games-puzzles/
electronic-interactive-games/handheld-games/
reflex-reaction-games/bop-it-reaction-
game-07789-3529049)

Figura 21  Wii, Jogo interactivo (fonte: http://
learningworksforkids.com/wp-content/uploads/
WiiALAMY2701_468x363.jpg)

Figura 20 Jogo de Vídeo (fonte: http://www.doctor-
shangout.com/profiles/blogs/smart-parenting-video-
games-its-advantages-and-disadvantages)

Figura 22  Wonderbook - Livro de Feitiços (fonte: http://invision-
community.co.uk/review/wonderbook-book-of-spells-review/)

SIMULACRO (MIMICRY) COMPETIÇÃO (AGÔN) LUDOS

 Os jogos de vídeo são provavelmente o universo mais diversificado, e por 

isso o mais difícil de analisar. Existem jogos mais didácticos, outros menos, jogos 

que oferecem mais desafio intelectual, outros que oferecem mais estímulo sensorial. 

Apesar da maioria constituir uma actividade individual, alguns proporcionam uma 

actividade de grupo bastante interessante podendo também contribuir para o 

aumento do conhecimento, ou fomentando actividade física, como o caso dos jogos 

interactivos.
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6. JOGOS DESENVOLVIDOS PARA CRIANÇAS SOBREDOTADAS

6.1. JOGO COOPERATIVO COMO ESTÍMULO À CRIATIVIDADE

6.2. JOGO PARA A PAZ MUNDIAL

COMPETIÇÃO (AGÔN)

COMPETIÇÃO (AGÔN) SIMULACRO (MIMICRY)

LUDOS

LUDOS

 Foi desenvolvido em âmbito académico um jogo cooperativo criativo, 

posteriormente testado em crianças sobredotadas. O jogo consiste na “construção” 

de um pavilhão desportivo para uma escola. Por cada tarefa realizada os jogadores 

recebem um componente desse pavilhão. Os jogadores são agrupados em grupos e 

terão de trabalhar em conjunto para completarem as tarefas.

 A primeira tarefa para a construção do chão consiste no encaixe de figuras 

geométricas. Cada equipa recebe uma saqueta com peças, mas nenhuma saqueta tem 

todas as peças necessárias à construção do quadrado, pelo que as equipas deverão 

trocar algumas peças umas com as outras para conseguirem completar a figura.

 A segunda tarefa, para ganhar as paredes, consiste numa resposta a jogos 

criativos, uma vez que a resposta não é óbvia. É entregue a cada equipa uma saqueta 

com palitos com os quais terão de resolver uma serie de problemas. Podem pedir 

ajuda a equipas que já tenham resolvido os seus problemas.

Por fim a terceira tarefa, para ganhar o tecto, corresponde à decifração de quatro 

charadas e duas questões de debate que suscitam a procura criativa de várias 

possibilidades de resposta (Bahia, 2006).

O Jogo da Paz Mundial foi inventado por John Hunter, um professor dos Estados 

Unidos que começou por dar aulas a crianças sobredotadas.

 Consiste numa simulação política de um mundo constituído por 4 países. Cada 

país tem uma equipa constituída por um primeiro ministro, um ministro da defesa, um 

diplomata, um chefe militar etc. são os próprios jogadores que definem a riqueza e 

os recursos de cada país. O objectivo do jogo é através de negociações solucionar 50 

crises mundiais, de nível económico, social e ambiental, evitando ao máximo conflitos 

militares e gerando prosperidade para todos os países. O jogo ajuda as crianças a 

desenvolver pensamento crítico, e estratégico de forma criativa, compreendendo 



Contextualização Teórica       53

como o mundo real funciona e sensibilizando as crianças a pensar em soluções para 

os problemas mundiais.

 Este jogo é uma excelente estratégia educacional para motivar as crianças, 

principalmente as crianças sobredotadas, uma vez que deixa espaço às crianças para 

pensarem por si próprias e irem à descoberta de uma solução, uma vez que são elas 

próprias a controlarem o jogo, desde o início. O jogo não tem sequer um desfeche 

certo, e todas as vezes que é jogado adquire um carácter diferente, conforme as 

pessoas que estão a jogar (Hunter, 2011).

Figuras 23 e 24  Jogo para a Paz Mundial (https://www.worldpeacegame.org/world-peacegamefounda-
tion/about-the-game)
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3. ARGUMENTO

 

 Sendo esta uma dissertação de teor prático, a partir do estado da arte, 

constituido pela crítica literária e pela pesquisa de campo (ver subcapítulo 4.1) foi 

possível estabelecer o seguinte argumento:

 

- É possível conceber um equipamento lúdico-pedagógico que 
satisfaça as necessidades lúdicas da criança sobredotada, 
permitindo o desenvolvimento das suas capacidades e 
aprendizagem, e incentivando a interacção e o convívio com 
outras crianças.
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4.1. PESQUISA DE CAMPO

 A pesquisa de campo foi realizada sob a forma de observação directa, no 

programa de enriquecimento da Associação Nacional para o Estudo e Intervenção 

na Sobredotação - ANEIS. As actividades realizaram-se aos sábados das 10h às 13h, 

na Faculdade Lusófona, no Campo Grande. Participaram cerca de dezasseis crianças, 

sete raparigas e nove rapazes entre os 5 e os 13 anos. A investigadora participou em 

5 sessões, nos dias 12 e 26 Outubro, e 2, 9 e 30 de Novembro de 2013. A sessão de 

dia 30 de Novembro já foi um primeiro momento de experimentação (ver subcapítulo 

4.3.1). O conceito para o equipamento foi sendo pensado em paralelo com a pesquisa 

de campo (ver subcapítulo 4.3).

 Foi elaborada uma grelha de observação para ajudar a registar informação 

relevante. No entanto no final da primeira sessão tornou-se claro que a grelha não 

funcionaria tão bem como o previsto. Nas sessões seguintes a investigadora registou 

toda a informação que considerou importante sob a forma de notas (ver apêndice A. 

b)).

 Foi possível apurar que as crianças são muito irrequietas e energéticas, e 

que se dispersam com muita facilidade. É muito difícil mantê-las ocupadas com uma 

actividade, a menos que sejam elas próprias a ter a iniciativa e a definirem o que 

fazer. Geralmente começam as actividades com grande entusiasmo mas fica tudo por 

concluir.

 Na primeira sessão, no dia 12 de Outubro, a investigadora apresentou-se, e 

explicou às crianças que pretendia desenvolver um brinquedo que todas as crianças 

presentes gostassem. As crianças demonstraram-se entusiasmadas com a ideia de 

Figura 25  Brinquedo Ideal: Carrinho Figura 27 Brinquedo ideal: Ponte 
do Tempo

Figura 26 Brinquedo ideal: Pycho Machine
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terem um brinquedo que agradasse a todos. De seguida perguntou-se às crianças para 

pensarem no que seria para cada uma delas o brinquedo ideal. Algumas das respostas 

foram: “um carrinho gigante”, “um ipad gigante”, “uma winx gigante (personagem do 

canal panda)”, “espadas”, “um carrinho gigante para os levar para a escola ideal”.

 Foi pedido às crianças para representaram o seu brinquedo ideal, em desenho, 

ou através de plasticina, recortes em papel ou com peças de construção. 

 Muitos dispersaram-se e voltaram a fazer o que estavam a fazer anteriormente, 

como jogar no tablet, ou desenharem e brincarem com a plasticina, mas sem fazerem 

o que lhes era pedido. Insistiu-se nesta actividade na sessão seguinte, e começaram a 

surgir resultados interessantes. Alguns dos brinquedos ideais eram: um instrumento 

inventado que tocava quando era abanado, uma “ponte do tempo” (espécie de 

máquina do tempo), uma “psychomachine” (espécie de capacete que transforma as 

pessoas em psicopatas durante cinco minutos), uma máquina de fazer caricaturas, um 

jogo que teletransporta o jogador para dentro da televisão, entre outros. As crianças 

revelaram muita imaginação com as suas criações, eram tão diferentes umas das 

outras que dificilmente revelavam um padrão comum. Percebeu-se que essa seria 

a maior dificuldade, conciliar todos os interesses e gostos das crianças, num único 

objecto. 

 A melhor solução seria desenvolver um conjunto de objectos diferentes que 

se relacionassem de alguma forma entre si. Como se pretendia que o brinquedo a 

desenvolver fosse pedagógico, e permitisse às crianças explorar as suas áreas de 

interesse, afigurou-se que o tema ideal para tornar todo o sistema coerente talvez 

fosse “as profissões”. Durante as sessões foi-se perguntando às crianças o que 

elas gostavam de ser quando fossem grandes, para perceber o que lhes interessa, 

estabelecendo um elo de ligação entre o que eles gostam e as actividades com que se 

Figura 28  Brinquedo ideal que se agita e faz música Figura 29  Brinquedo ideal: Pista para Carros
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costumam entreter.

 Assim, cada objecto ia sendo desenvolvido em torno de uma figura que 

personificaria o tema ou área de interesse em questão, através da sua profissão.

Na sessão de dia 2 de Novembro a actividade pedida às crianças foi então que 

criassem personagens, e para cada personagem escolhessem 2 ou 3 objectos que se 

relacionassem ou com a história dessa personagem ou com o que essa personagem 

gosta de fazer. A investigadora levou uma série de recortes já seleccionados, de todo 

o tipo de objectos, roupas e partes de corpos, e de rostos e cabeças para facilitar a 

tarefa. 

 Nesta sessão surgiram materiais novos, como plasticinas, palitos e palhinhas, 

pelo que grande parte das crianças continuaram com as construções e os brinquedos 

ideais das sessões anteriores. Mais uma vez os resultados foram tão criativos e 

diversificados que foi extremamente difícil estabelecer pontos em comum. Pretendia-

se com esta sessão perceber mais uma vez as suas áreas de interesse e que conceitos 

ou actividades relacionam com essa área, tudo através de referências visuais, para 

que de alguma forma a investigadora as pudesse transpor ou inspirar-se nelas para 

criar as personagens do brinquedo.

 Foi necessário que na sessão seguinte, dia 9 de Novembro, se fechasse 

definitivamente o conceito para o brinquedo a desenvolver. Para isso dirigiu-se uma 

conversa geral para que as crianças pensassem em conjunto num único brinquedo 

para todos, uma vez que individualmente seria praticamente impossível conciliar 

todas as ideias. As crianças identificaram imediatamente que a maior dificuldade era 

o facto de serem todos diferentes e de gostarem de coisas diferentes. Para resolver o 

Figura 30  Actividade Personagens Figura 31  Bicicleta Voadora para o Museu das Originali-
dades
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problema, alguns sugeriram que cada um devia ter o seu brinquedo, outros disseram 

que cada um devia “fazer” o seu próprio brinquedo, demonstrando o gosto que têm 

por criar e inventar novas coisas. Só um rapaz é que disse que o brinquedo devia 

incluir um elemento que agradasse a cada um, para satisfazer todos os gostos. Por 

sugestão acabaram por aceitar que a ideia de um brinquedo para cada grupo com 

gostos semelhantes fosse o melhor. Algumas crianças sugeriram que o brinquedo se 

transformasse, ou que fosse feito de várias partes que se desmontavam, e permitiam 

ser utilizadas individualmente e que depois se voltassem a agregar para se utilizar 

colectivamente. Uma das sugestões foi um carrinho (três dos rapazes gostam de 

carros) conduzido por um “Pou” (figura de um jogo que três das raparigas gostam), 

com animais no porta-bagagens (um dos meninos quer ser veterinário), e com espadas 

de samurai no tejadilho (para os rapazes que gostam das espadas).

 Foi pedido para pensarem num tema vasto o suficiente para abranger todos 

os subtemas correspondentes aos brinquedos de cada grupo. Não ocorreu nada às 

crianças. Sugeriu-se que o tema podia ser as “profissões”. Alguns estranharam, e 

outros nem percebiam porque é que tinha de haver um tema comum, mas depois de 

se perguntar a cada um o que os pais faziam e de se extrapolar que áreas de interesse 

englobava cada profissão, e como eram tão diferentes e interessantes, começaram a 

achar piada. 

 Foi interessante ver que as crianças acabaram por chegar mais ou menos 

às mesmas conclusões que a investigadora, em relação a como o brinquedo deveria 

ser. Deve permitir diferentes utilizações, e ser composto por várias partes diferentes, 

abrangendo uma grande diversidade de temáticas. Deve ser flexível e adaptável, uma 

vez que as crianças gostam muito de fazer, de criar, e de inventar novos contextos, e 

novas utilizações. 

 Durante o resto da sessão as crianças realizaram uma actividade organizada 

pela investigadora, na qual cada criança escolhia um cartão com uma figura 

Figuras 32, 33 e 34 Actividade Profissões
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representada (criada pela investigadora), lhe atribuía um nome, uma profissão e 

colava no verso do cartão uma serie de objectos representados (criados também 

pela investigadora) que estivessem relacionados com essa profissão. Esta actividade 

foi realizada com intenção de averiguar se as crianças identificavam facilmente as 

referências gráficas a cada profissão/objectos e que relações estabeleciam entre os 

diversos elementos. Algumas soluções geradas eram bastante imaginativas, algumas 

crianças inventaram profissões que não existem, e tanto as figuras como os objectos 

permitiram uma multiplicidade de interpretações. O que para um era um telescópio 

para outros podia ser uma pistola de raios, e o que para uns poderia ser uma lupa 

para outros era um microfone. O mesmo acontecia com as figuras. Esta multiplicidade 

de interpretações foi encarada como uma oportunidade a explorar mais tarde.

 No final da sessão as crianças já tinham inventado um jogo com base na 

actividade. Sorteavam os cartões que tinham feito e à vez tinham de representar 

a personagem e a profissão que lhes tinha calhado através de mímica enquanto os 

restantes tinham de adivinhar. Isto mais uma vez revela o carácter inventivo destas 

crianças e a necessidade que têm de estar sempre a recriar novas utilizações e 

contextos para cada objecto ou situação.

Figuras 35, 36 e 37  Actividade Profissões
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4.2. RECOMENDAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES    
PARA O BRINQUEDO

 Segundo a revisão da literatura e a experiência da pesquisa de campo 

foi possível desenvolver uma série de recomendações e especificações para o 

desenvolvimento do brinquedo.

 Em primeiro lugar um dos aspectos que se pretende com o brinquedo é que 

proporcione uma actividade de interacção entre as crianças, tendo portanto de ser 

uma actividade de grupo e, de preferência que estimule a cooperação.

 Em segundo lugar, pretende-se que o brinquedo seja pedagógico, permitindo 

às crianças explorar os seus interesses, desenvolver capacidades e aprender.

 Para manter as crianças interessadas e estimuladas, o brinquedo terá de ter 

algum grau de complexidade e de ser adaptável e flexível na sua utilização permitindo 

vários tipos de uso. 

 Foram identificados os potenciais intervenientes do equipamento, extrapoladas 

as suas necessidades e apontadas possíveis soluções que respondessem às suas 

necessidades ficando assim definidas as necessidades e limitações do projecto.
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. multifunção

. fomentar 
interacção social

. estímulante 
(complexo)

. didático 

. gerar descoberta e 
conhecimento

. transportável

. acessível (€)

. fácil de adquirir

. transportável

. acessível (€)

. fácil de adquirir

. caber num espaço
interior

. montável pelas 
crianças

. fácil de produzir

. rentabilizar a 
produção

. armazenável

. compactável

. armazenável

. leve

. explorar temáticas 
que lhes interessem

. brincar com ideias

. jogar com escala

. caça-ao-tesouro

. gerar uma 
actividade colectiva

. materiais laváveis
higiénicos

. dimensões reduzidas
ou compactável

. materiais resistentes
e duráveis

. preço razoável

. boa distribuição

. minímo de peças 

. peças modulares e
intermutáveis 

. dinâmico ( gerar 
actividade física)

. incentivar outros 
gostos e interesses

. fomentar cooperação

. desenvolver 
competências sociais

. fácil de arrumar

. fácil de limpar

. fácil de arrumar

. fácil de limpar

. durável e resistente

. materiais acessíveis

. materiais 
reutilizáveis/
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. transportável com 
uma mão

. ser exposto numa 
prateleira

. empilhável

Tabela 2. Necessidades/Limitações do Projecto

INTERVENIENTES
NECESSDIADES

PRODUTO
TEM DE TER/SER

PRODUTO
PODE TER/SER

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
COMO?
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4.3. CONCEITO “CURIOSOS À  DESCOBERTA”

 Como já foi referido anteriormente a linha de pensamento que deu origem 

ao conceito do projecto baseia-se na exploração de diferentes áreas de interesse/

conhecimento através de personagens. Criando uma família de figuras com 

personalidades e interesses distintos a partir das quais se constrói um jogo de 

tabuleiro. Optou-se pelo conteúdo informativo do jogo ser electrónico, como um 

ecrã interactivo incorporado de alguma forma no jogo, uma vez que a quantidade 

de informação pode ser muito maior do que em qualquer outro suporte, e pode ser 

actualizado, aproveitando também o facto de ser mais didáctico e interactivo, através 

da utilização da imagem, do som e da animação, e claro, para tornar o produto o 

mais completo e expansível possível projectou-se um site na internet, onde seria 

possível actualizar o conteúdo informativo do jogo, e descarregar novos conjuntos de 

perguntas, fazendo a ligação entre o produto e o serviço.

 Para o jogo ser o mais didáctico e enriquecedor possível, definiram-se três 

tipos de jogadas ou de acções a decorrer em cada jogada. O “Pensar” correspondendo 

a perguntas, o “Ouvir” correspondendo a curiosidades, e o “Fazer” correspondendo a 

actividades e desafios. Dinamiza-se assim o jogo ao variar as tarefas a realizar. 

 Exploraram-se várias formas de relacionar as figuras com o jogo. Pensou-

se que os bonecos pudessem ter o ecrã incorporado onde aparecem as perguntas, 

o que implicava que tivessem uma dimensão razoável, e levantou problemas como 

o risco de estragar a parte electrónica quando as crianças brincassem como eles. 

Considerou-se que funcionassem apenas como dado, indicando o número de casas a 

avançar e o tipo de jogada, sendo também esta ideia abandonada, uma vez que o ecrã 

Figuras 38 e 39  Primeiros esboços
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podia perfeitamente servir esse propósito. 

 Relativamente ao tabuleiro, inicialmente idealizou-se um único tabuleiro de 

jogo com várias partes correspondentes a cada personagem e a cada tema, tendo 

incorporado o ecrã onde aparece o conteúdo do jogo, sendo que o conteúdo relativo 

a cada tema só ficava jogável quando encaixada a figura correspondente no tabuleiro, 

passando os bonecos a funcionar como desbloqueadores de conteúdo. Cada figura 

seria comercializada separadamente, podendo ser coleccionadas e acrescentando 

temas e conteúdo ao jogo. 

 Mais tarde optou-se por dividir um único tabuleiro em vários, um para cada 

tema a serem vendidos com a figura correspondente e tornando mais palpável 

fisicamente “um objecto constituído por várias partes que se juntam, mas que também 

podem ser utilizadas separadamente” como as crianças tinham referido.

 Assim, cada conjunto (tabuleiro mais figura) funciona individualmente, e uma 

vez que os tabuleiros são modulares e encaixam uns nos outros, proporciona a sua 

utilização conjunta, permitindo às crianças juntar os seus jogos e aumentar os temas 

em jogo. Tendo a vantagem de dar às crianças a liberdade de os montarem como 

quiserem, formulando elas o percurso do jogo.

 Esta multiplicação dos tabuleiros levantou problemas relativamente à parte 

electrónica. Não faria sentido, nem seria praticável que todos os tabuleiros tivessem 

incorporado um ecrã interactivo. Optou-se então por criar um tabuleiro para esse 

efeito.

 Com vários tabuleiros já não é preciso que as figuras desbloqueiem o 

Figura 40  Estudo da modularidade dos tabuleiros
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conteúdo a jogar. Nesse caso, e como se pretendia acrescentar um elemento que 

mantivesse as crianças interessadas como uma recompensa, pensou-se que a figura 

podia servir esse propósito, como receptáculo de um enigma ou de informação à 

qual só se pode chegar depois de realizar algum tipo de desafio durante o jogo. No 

entanto esta surpresa ou esta caça ao tesouro só resultaria uma vez e, pretendia-se 

que o jogo pudesse ser jogado inúmeras vezes sem que se perdesse o interesse. Com 

esta característica corria-se o risco de tornar o jogo obsoleto uma vez atingida a 

recompensa. Para solucionar esse problema, pensou-se em utilizar o site para, além do 

serviço de manutenção, dar vida às personagens, sendo possível explorar as histórias 

e aventuras de cada personagem. Essa parte do site é que passa a funcionar como 

recompensa, quanto mais se joga e à medida que se responde a certas perguntas 

bónus durante o jogo, obtém-se códigos com os quais se pode ir acedendo aos poucos 

a essa página de aventuras das personagens. 

 Pensou-se então que a figura poderia funcionar como USB, servindo para 

actualizar o jogo com o conteúdo descarregado do site. 

 Ponderou-se que seria interessante se algumas tarefas do “fazer” pudessem 

ser realizadas no próprio tabuleiro. Cada tabuleiro poderia ter uma zona destinada a 

Figura 41  Estudo das peças das figuras
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este fim, permitindo a realização de tarefas que se relacionassem com o tema. Por 

exemplo, o tabuleiro da arqueologia podia ter pegadas para os jogadores decalcarem 

com plasticina, ou o tabuleiro da engenharia podia ter partes de uma torre que os 

jogadores tivessem de montar, e assim por ai adiante. No entanto estas tarefas depois 

de realizadas uma vez tornar-se-iam obsoletas, e tornariam o tabuleiro obsoleto 

também. Optou-se por explorar estas tarefas mais tarde, podendo utilizar-se o ecrã 

interactivo, libertando os tabuleiros. 

 Uma das funcionalidades o jogo devia ter é conseguir reconhecer que peão 

está em que tabuleiro em cada jogada, para que as perguntas correspondam ao 

tema do tabuleiro. Para isso ponderou-se que os tabuleiros pudessem incorporar um 

circuito que de alguma forma fizesse esse reconhecimento. As casas do tabuleiro são 

então pequenos furos, onde os peões encaixam, sendo o reconhecimento feito ou 

pela pressão exercida ao encaixar ou pela ausência de luz, tendo nesse caso, cada 

casa um sensor de luminosidade. 

 Os peões são sete objectos representativos das sete profissões das figuras e 

encaixam nas mãos dos bonecos, permitindo às crianças brincarem com eles.

 A parte mais tecnológica, nomeadamente o tabuleiro electrónico e o sistema 

de reconhecimento e as respectivas ligações, ficaram para resolver numa fase 

posterior, pois tornou-se prioritário ter um primeiro momento de avaliação com as 

crianças a fim de avaliar se o jogo funcionaria e se seria interessante para elas.

Figura 42  Visualização do sistema
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EXPLORAR INTERESSES1

2

3

4
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“CURIOSOS À DESCOBERTA”
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com as histórias das outras personagens.
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ouvir (curiosidades “sabias que...”)

deve ser:devem ser:

Tabela 3. Síntese do Conceito

TABELA SÍNTESE CONCEITO
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4.3.1. Primeiro Momento de Avaliação/
Experimentação

 

 Para o primeiro momento de experimentação a investigadora levou 7 

tabuleiros de cartão, 7 figuras e 7 peças a representar os peões. Foi pedido às crianças 

que escolhessem uma figura, e um peão, que atribuíssem um contexto a essa figura e 

que desenhassem o tabuleiro do jogo como entendessem com base nesse universo de 

cada personagem idealizada por eles. Depois de estarem os tabuleiros desenhados, 

as crianças jogaram nos tabuleiros desenhados por elas com dois dados, também em 

cartão, um a indicar o número de casas a avançar e outro a indicar o tipo de acção 

a realizar na jogada, e vários cartões com as jogadas. Uma vez que os temas ainda 

não estavam bem definidos e era apenas uma primeira experiência as perguntas do 

“Pensar” e as curiosidades do “Ouvir” eram de cultura geral e a as acções do “Fazer” 

não estavam relacionadas com nenhum tema em particular. 

 As crianças que concordaram participar na actividade entusiasmaram-se, 

inventaram casas especiais com perguntas ou casas que faziam retroceder ou avançar. 

Um dos rapazes ficou a jogar até acabarem os cartões, para desapontamento dele, 

pois se houvesse mais cartões continuava a jogar, e outro menino ficou de fazer mais 

cartões em casa para jogarem na semana seguinte.

 Este modelo de teste permitiu também aferir a proporção dos bonecos em 

relação ao tabuleiro, assim como as dimensões de cada tabuleiro, e as dimensões 

que o jogo ocupa com vários tabuleiros em jogo. Com vários tabuleiros juntos o 

jogo adquire uma dimensão considerável, no entanto diminuir o tamanho de cada 

tabuleiro era complicado, pois ficariam demasiado pequenos para serem jogados 

individualmente. O jogo tornar-se grande não é considerado impeditivo, até porque 

no primeiro dia de contacto para grande parte das crianças o brinquedo ideal era algo 

gigante, como “tablet gigante” ou “um carro gigante”, de forma que poder brincar 

com as dimensões do jogo conforme a quantidade de tabuleiros em uso, poderia 

tornar o brinquedo ainda mais apelativo para as crianças. 

 O contexto mais expectável de utilização do equipamento será ou na escola, 

ou nos programas de enriquecimento, ou nos ateliês de tempos livres, nos quais ou a 

instituição fornece os diversos conjuntos às crianças, ou em que cada criança leve o 

seu conjunto e se reúna com as outras crianças, juntando todos os tabuleiros e jogando 

em conjunto. Nestas situações o tamanho que o jogo adquire não é problemático.
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 Pretendia-se também transpor algumas referências gráficas que as crianças 

associavam ao seu universo. Infelizmente nesse sentido a experiência não foi tão 

proveitosa devido à falta de elementos gráficos nos tabuleiros desenhados por eles. 

Foi possível apenas transpor alguns dos poucos elementos representados por uma 

das crianças: uma seringa, um estetoscópio e algumas células. Estes elementos 

surgem no tabuleiro da ciência, que era também o tema que a criança escolheu. No 

entanto, foi possível aproveitar uma ou outra questão colocada por eles, como “O que 

quer dizer a fórmula química H2O?” e “ Qual o valor de Pi?”, assim como as casas 

especiais, que fazem recuar, avançar ou saltar de tabuleiro.

Figura 43  Maquete de estudo
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4.3.2. Desenvolvimento

 Na fase de desenvolvimento, definiram-se então as 7 personagens e os 

respectivos temas, para que fossem os mais abrangentes possíveis. As personagens 

são a Amália Artista, em honra da Amália Rodrigues, o Howard Arqueólogo, em 

honra do Howard Carter que descobriu o túmulo de Tutankhamon em 1923, a Jane 

Bióloga, em honra da Jane Goodall, que dedicou grande parte da sua vida ao estudo 

dos primatas, Gustave Engenheiro, em honra do Gustave Eiffel, Marie Cientista, em 

honra da Marie Curie, Eusébio Atleta, em honra do Eusébio, e Caroline Astronauta, 

em honra da Caroline Herschel, primeira mulher astrónoma da história. As áreas são 

então, as Artes, a Arqueologia/Paleontologia, a Zoologia, a Engenharia, a Ciência, o 

Desporto e Saúde e a Astronomia. Os peões são um pincel, uma picareta, uns óculos 

de mergulho, uma chave de fendas (que numa primeira fase era uma régua de nível), 

um erlenmeyer, um apito e um telescópio.

 O primeiro elemento do equipamento a ser projectado foram as figuras. 

Construiu-se um modelo em 3D no programa Rhinoceros, a partir do qual se realizaram 

uns renders para validar visualmente os objectos. Fez-se o mesmo para os tabuleiros.

Paralelamente elaborou-se o conteúdo teórico do jogo, no programa Powerpoint, 

utilizando hiperligações para criar os botões de navegação no jogo, simulando 

bastante satisfatoriamente o que seria o jogo propriamente dito. 

Realizaram-se as ilustrações para os tabuleiros, em desenho vectorial no programa 

Illustrator. 

 Nesta fase voltou-se a pensar nos tabuleiros, principalmente na parte 

electrónica. Este elemento levantava alguns problemas. Obrigava a quem adquirisse o 

jogo pela primeira vez a comprar dois elementos, um conjunto constituído pela figura 

Figura 44  Visualização das figuras. Caroline Astronauta, Jane Bióloga, Marie Cientista, Amália Artista, Howard Arqueólogo 
e Eusébio Atleta
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e tabuleiro de jogo, e o tabuleiro electrónico em separado. A partir daí poder-se-ia 

coleccionar os restantes conjuntos das figuras com os tabuleiros de jogo. Quando se 

juntavam várias crianças cada uma com o seu conjunto, só seria preciso um tabuleiro 

electrónico, pelo que os outros não teriam qualquer utilidade naquele momento. Não 

se conseguiu chegar a uma solução satisfatória para este elemento do ponto de vista 

formal. A solução provisória foi o tabuleiro ter exactamente a mesma forma que os 

restantes, o que faria com que o tabuleiro tivesse uma dimensão desadequada à 

sua função, uma vez que o ecrã é bastante mais pequeno que o tabuleiro de jogo. 

Este elemento encarecia também muito o equipamento. Ter-se-ia de desenvolver um 

aparelho electrónico de raiz propositadamente para este jogo, o que não seria viável, 

principalmente quando hoje em dia em quase todas as casas começam a aparecer os 

tablets que servem diversas funções e são perfeitamente capazes de correr o tipo de 

aplicação que se pretende para este jogo.

 Embora numa primeira fase se tivesse evitado criar um equipamento que 

necessitasse de um aparelho exterior (tablet) de custo relativamente elevado para 

funcionar, percebeu-se que a alternativa ainda levantava mais constrangimentos, do 

que os eventuais utilizadores necessitarem de adquirir um tablet (caso não tenham). 

Uma boa parte das crianças da ANEIS já tem um tablet em casa, e muitas das que 

não têm demonstraram desejo de ter um num futuro próximo. Assim aproveitando a 

estreita ligação que as crianças e jovens hoje em dia estabelecem com este tipo de 

aparelhos, e sendo que os jogos interactivos e jogos de tabuleiro assistidos por tablet 

constituem um mercado emergente, optou-se antes que o jogo fosse assistido por 

tablet, eliminando assim um segundo elemento, demasiado grande e sem utilidade 

parte do tempo, diminuindo drasticamente o custo do equipamento, e simplificando 

todo o processo de desenvolvimento e produção do mesmo.

 Com o tablet, a figura fazer de ligação USB deixa de fazer sentido. Nem todos 

os tablets têm entrada USB, e a esmagadora maioria das aplicações são instaladas 

pela internet. Finalmente optou-se por aceitar as figuras apenas como elementos que 

estabelecem a ligação emocional com crianças, podendo estas, identificarem-se com 

as personagens e podendo sempre brincar com elas, trocar as peças dos bonecos, 

uma vez que estas são intermutáveis, criando novas personagens e novas profissões, 

fazendo assim a transposição da multiplicidade de interpretações dadas pelas crianças 

durante a actividade observada numa das sessões de observação directa. 

Figura 45  Monopólio (fonte: http://www.gearlive.com/news/
article/2012-holiday-gift-guide-monopoly-zapped-q412/)

Figura 46  Disney Cars (fonte: http://escolade 
criacao.espm.br/wp-content/uploads/2011/10/
disney-ipad-carros.jpg
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Figura 47  Esquema síntese das iterações do projecto

SÍNTESE DAS ITERAÇÕES DO PROJECTO
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Tabuleiro só para o ecrã Usar um tablet

Tabuleiro interactivo

Sensor de Pressão Sensor de Luminosidade

Câmara

Enigma / RecompensaInstalador/Actualizador Ligação Emocional

O conteúdo variava conforme o 
boneco que tivesse encaixado

Caso fosse um tabuleiro único

Tipo de jogada “fazer”Facilitava a interação com os tabuleiros, as tarefas seriam realizadas digitalmente

Cada peão/tabuleiro envia um sinal 
eléctrico

O boneco é que definia o tema do 
jogo. Cada boneco tem um tema.

O boneco indicava a ordem do jogo, 
casas a avançar e o tipo de jogada.

Onde era apresentado o conteúdo
do jogo (perguntas, etc)

Os tabuleiros encaixam uns nos outros

Caso fossem vários tabuleiros.

Os jogadores poderiam ter de re-
alizar certas tarefas no tabuleiro. Ex: 
construir uma torre no próprio tabu-
leiro com peças, decalcar uma pega-
da de dinossauro, estando a pegada 
no próprio tabuleiro, etc

Ao encaixar a peça acionava o sensor Ao encaixar a peça acionava o sensor

A câmara reconhece os peões e os 
tabuleiros

Mediante o desempenho do jogador 
o boneco poder-se-ia abrir e revelar 
um enigma ou curiosidade que 
mantivesse a criança motivada para 
continuar a jogar

Funciona como pen, ligando ao pc para 
descarregar o jogo e actualizações

Estabelece o sentido a todo o sistema.
Permite brincar, trocar peças etc

SITE: Permite descarregar e actualizar o jogo, e funciona como recompensa, tendo um espaço onde se vai explorando as histórias das personagens, 
desbloqueando a informação à medida que se vai jogando
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4.4. PROTÓTIPO/MODELO DE AVALIAÇÃO

 Para o modelo de avaliação, escolheram-se 4 das figuras e os respectivos 

tabuleiros para construir. As figuras escolhidas foram a Amália, o Howard, a Caroline 

e o Gustave, porque as suas peças permitem montar quase todas as personagens, e 

por serem as figuras que tem os elementos mais distintivos, como a boina da Amália 

e o capacete do Howard. 

 Para as figuras duas das hipóteses seriam ou utilizar impressão 3D, obtendo 

os modelos finais directamente ou utilizar moldes para retirar as peças. O método 

mais simples e rápido seria a impressão 3D mas tem um custo elevado e as peças 

resultantes são frágeis. Com os moldes poder-se-iam fazer várias experiências com 

diferentes materiais e tirar várias peças, sem grandes custos acrescidos.

Para realizar os moldes o ideal seria faze-los em silicone a partir das peças impressas 

em 3D, mas procurou-se arranjar uma alternativa mais acessível financeiramente, até 

porque este método danifica as peças a partir das quais se fazem os modelos, e caso 

algo corresse mal não se obteriam nem moldes nem peças. Outra das alternativas 

ideais seria ou imprimir os contramoldes em 3D, o que seria demasiado dispendioso, 

ou maquinar os contramoldes numa fresa de precisão, em MDF, preferencialmente 

por ser mais barato, e em cera as peças mais detalhadas que não resultassem bem em 

MDF, e a partir dos contramoldes rígidos, tirar os moldes em silicone.

 Como o silicone que foi possível arranjar não tinha estrutura suficiente para 

se tirar as peças finais, não se iam auto-sustentar, pensou-se em utilizar jumpingclay, 

uma espécie de plasticina que seca ao ar, resultando num material semi-rígido, leve, 

que não se parte e é agradável ao toque, com a vantagem de já ter cor, no caso de o 

silicone ter-se-ia de pintar todas as peças. Como este material não pode ser vertido a 

solução seria fazer os moldes rígidos maquinados directamente na fresa de precisão 

em MDF e cera, para poder pressionar o material para dentro dos moldes.

 Entretanto o tempo foi escasseando enquanto se aguardava que a fresa de 

precisão do FabLab da EDP, onde se iriam realizar os moldes estivesse disponível, 

pelo que a única alternativa viável foi de facto imprimir as figuras directamente em 

3D no Laboratório de Prototipagem Rápida da FA. O que acabou por ser vantajoso em 

relação ao resultado final, ao custo, ao trabalho, e ao tempo despendidos. Os moldes 

são um processo muito mais demorado, trabalhoso e por comparação não é muito 

mais acessível a nível de custo.

 Preparou-se um ficheiro com os modelos das figuras, foi necessário alterar 

ligeiramente os encaixes das peças e as espessuras. As peças do protótipo têm cerca 
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de 3 mm de espessura. As peças finais produzidas em plástico terão apenas 1mm ou 

1,5mm de espessura. Os encaixes das peças finais serão esféricos e os do protótipo 

são cilíndricos, para se poder encaixar e desencaixar as peças. O material resultante 

da impressão 3D não tem a maleabilidade que o plástico. 

 As peças foram depois pintadas com tintas acrílicas, obtendo-se um resultado 

bastante aproximado ao que se espera ser o resultado final esperado.

Para o jogo, elaborou-se o conteúdo teórico, no PowerPoint, utilizando hiperligações 

para criar os botões de navegação no jogo, simulando bastante satisfatoriamente o 

que seria o jogo propriamente dito no tablet. Todo o conteúdo informativo teve como 

fontes diversos documentários dos canais Odisseia, História, National Geographic e 

Discovery Channel, assim como alguns livros escolares de várias disciplinas do 5º ao 

12º ano de escolaridade.

 Para realizar os tabuleiros o material escolhido foi o MDF em placas de 5mm 

Figura 48 Esquema síntese das possíveis soluções para o protótipo

POSSÍVEIS SOLUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO

Bonecos

Moldes

Modelos das 
peças 

Contramoldes 

Moldes em
Silicone

Peças em
Silicone

Peças em 
Jumpingclay 
ou Silicone

Maquinados

Impressão 3DModelação/Escultura
(Jumpingclay)

permite tirar várias peças

os modelos ficam 
destruídos

impressão 3D fresa precisão

a partir de

fresa precisão

directamente

acabamento do resultado final

Legenda:

tempo / trabalho

custo

processo utilizado

MDF Cera

dependendo do nível de 
detalhe de cada peça
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cortadas a laser. Cada tabuleiro é composto por 3 placas, formando a placa do meio os 

encaixes. Realizaram-se as ilustrações, em desenho vectorial, e depois de impressas e 

coladas nos tabuleiros realizaram-se os furos para as casas no engenho de furar com 

uma broca de 6,5mm.

 Foi necessário fazer dois dados, um que indicasse o número de casas a avançar 

e outro que indicasse o tipo de acção a realizar na jogada. Como não foi possível ter a 

parte interactiva do jogo a funcionar em pleno, nomeadamente a parte da gestão das 

jogadas. Os dados foram a solução mais óbvia para resolver o problema. Fizeram-se 

os dados em MDF também, em concordância com os tabuleiros.

Fez-se um pequeno livro de instruções para explicar como o jogo funciona e as suas 

regras.

Figura 49  Protótipo das figuras

Figura 50  Protótipos dos tabuleiros
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Figuras 51 e 52  Protótipo: Figuras, tabuleiros, peões, livro de instruções e jogo no tablet
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Tabela 4. Síntese dos custos/processos envolvidos no protótipo

Primeiro Modelo de Experimentação

Protótipo / Modelo de Avaliação Final

TOTAL FINAL                    271,12 EUROS

TABELA SÍNTESE CUSTOS / PROCESSOS

Elementos

Elementos

TOTAL

- 7 Tabuleiros

- 7 Figuras

- 7 Peões

- 2 dados

- 1 suporte 
p/ cartões de 
perguntas

Materiais / Suporte

Materiais / Suporte

4
Cartão prensado 1mm 
de espessura
750x1000 mm

Papel

Corte e 
colagem

Impressão

-

4,23 euros

4,23
3 x 1,41

Processos

Processos

Qtd

Qtd

Custo €

Custo €

Custo €

Custo €

Total

Total

4,63 euros

TOTAL

TABULEIROS

4 tabuleiros

BONECOS

4 figuras:
24 peças

7 peças

Suporte digital
(PowerPoint)

Livro de 
Instruções

DADOS

2 dados

PEÕES

Jogo

12

1

-

1

1

-

-

6

MDF 15mm 
400x400mm

Cola branca 250gr

Papel

Broca 6,5 mm

Corte a lazer

Impressão

Impressão

Impressão 3D

Impressão 3D

Furos (engenho 
de furar)

Colagem

Colagem

Colagem

12,6

40,68 euros

2,3 euros

219,91 euros

3,60 euros

-

12,74

0,90

-

3,60

-

-

180,55

22,86

-

MDF 20mm 
80x80mm

Papel

Tablet

Tinta Acrílica:

preto
branco
amarelo
azul
mangenta 
cor de pele

Corte e 
colagem

Impressão

-

Encadernação
Cosida à mão 

9,45

3,69

-

2,20
-

-

1,40

-

-

16,5

1,90
1,90
1,90
3,60
3,60
3,60

266,49 euros
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4.5. AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

 Como se pretendia que o equipamento fosse inclusivo e adequado a todas as 

crianças de modo geral a avaliação do equipamento foi feita em duas fases, realizadas 

em instituições diferentes. Fez-se uma primeira experimentação/avaliação no ATL da 

Quinta da Fidalga, em Agualva, com crianças exteriores ao projecto, e uma segunda 

experimentação na ANEIS, com as crianças sobredotadas que já estavam mais ou 

menos familiarizadas com o que viria a ser o equipamento.

 No ATL da Quinta da Fidalga realizaram-se três séries de testes em três dias 

diferentes com crianças diferentes. Em cada sessão participaram até quatro crianças. 

Na ANEIS só foi possível fazer um teste no qual participaram até oito crianças, dividas 

em três equipas, o que foi óptimo uma vez que o jogo pôde ser jogado em duas 

modalidades, individualmente e em equipas.

 Realizam-se quatro fichas de registo de observação (ver apêndice 5 b)), para 

auxiliar a registar os comportamentos dos utilizadores face ao produto, e fazer a 

avaliação da experiência. As fichas destinavam-se aos educadores/especialistas, 

Figuras 53, 54 e 55  Experimentação na Quinta da Fidalga
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aos investigadores, aos pais e às crianças. As fichas das crianças consistiam em 

perguntas a fazer às crianças no final de cada sessão. As fichas dos investigadores 

foram preenchidas pela investigadora e por uma ajudante.

  As fichas dos educadores/especialistas foram preenchidas no ATL pelos 5 

educadores ao longo das 3 sessões, e na ANEIS por dois dos responsáveis. Aproveita-

se para referir que na ANEIS os responsáveis não são educadores, são de modo geral 

alunos de mestrado e de doutoramento nas áreas da Psicologia e da Educação, por 

isso se atribuiu o termo educadores/especialistas. As fichas dos pais destinavam-

se aos pais das crianças da ANEIS. No entanto, não foi possível aos pais participar 

na actividade como previsto. Os pais também têm as suas próprias actividades e 

acompanhamento enquanto as crianças estão nas actividades, e não foi possível 

à maior parte ir assistir à experiência, e quando alguns dos pais que tiveram essa 

disponibilidade chegaram, os seus filhos já não estavam a jogar, pelo que não foi 

possível responderem a algumas das questões.

 Não foram dadas indicações às crianças, apenas que lessem as instruções 

para ver se percebiam como o jogo funcionava. Não tiveram grandes dificuldades 

em compreender as instruções, algumas crianças tiveram simplesmente preguiça de 

ler, esperando que os amigos ou lessem em voz alta ou lhes explicassem. Durante o 

decorrer do jogo não houve grandes dúvidas, excepto talvez em algumas tarefas do 

“Fazer” que lhes causavam estranheza.

 Durante o jogo a investigadora é que ia seleccionando as perguntas no 

tablet correspondentes às jogadas, para saber que perguntas já tinham saído, ia-se 

anotando as perguntas em cartões feitos para esse propósito. Ia-se também anotando 

que perguntas ou tarefas cada jogador ou equipa já tinha respondido correctamente 

Figura 56 Experimentação na ANEIS
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em cada tema, para ir tendo noção da quantidade de jogadas que era possível fazer 

num determinado tempo e ao mesmo tempo para ir vendo que jogador ou equipa 

tinha mais respostas certas. Mais uma vez tudo registado em cartões realizados 

para esse efeito. Foi bastante difícil gerir estas 3 tarefas ao mesmo tempo, colocar 

as perguntas, ir tomando notas das perguntas que iam saindo e que jogador tinha 

respondido correctamente a que pergunta. É muito provável que esses registos não 

sejam fidedignos, mas servem para ter uma ideia do ritmo de jogo, conforme o número 

de jogadores. 

 De modo geral nas três experiências realizadas no ATL, as crianças 

permaneceram interessadas e focadas na actividade cerca de uma hora, demonstrando 

desagrado por terem de parar com o jogo, pedindo aos pais que os iam buscar que 

os deixassem fazer só mais uma jogada, ou que esperassem mais um bocadinho. 

Demonstraram impaciência por terem de ler textos muito grandes, evitando lê-los. 

Acharam piada às imagens, e gostaram muito de responder às perguntas, desejando 

frequentemente que a acção que lhes calhasse fosse o “pensar”, e mostrando 

desagrado quando calhava “ouvir”. Quando calhava “fazer”, mostravam-se curiosas 

para saber o que seria a actividade mas evitavam sempre ter de a realizar.

 Na ANEIS as crianças mantiveram-se interessadas e focadas na actividade 

muito menos tempo. Ao fim de cerca de 15-20 min começaram gradualmente a 

dispersar e a abandonar a actividade, excepto os rapazes mais velhos, que quiseram 

continuar a jogar até irem embora. Em termos comparativos este dado pode parecer um 

indicador negativo, mas deve relembrar-se que as crianças sobredotadas dispersam 

com muito mais facilidade, e redireccionam o interesse pelas actividades muito mais 

rapidamente. No final da experiência em conversa informal com os educadores, foi 

referido que de modo geral as crianças não se mantinham tanto tempo concentradas 

na mesma actividade há algum tempo, portanto a experiência tinha corrido bastante 

bem. 

 As crianças da ANEIS estiveram mais predispostas a realizar as tarefas do 

“Fazer” e demonstraram-se igualmente desapontados em relação ao “Ouvir”, pois 

esperavam que houvesse algo mais para além da curiosidade.

 Em cada sessão de experimentação estiveram presentes pelo menos um 

ou dois educadores, e um ou dois investigadores como observadores. Apenas os 

investigadores foram os mesmos em todas as experiências. Obtendo-se um total de 

14 registos. 

 Dos quais 8 (58%) consideraram que as crianças estiveram interessadas na 

actividade, e 6 (42%) consideraram que as crianças estiveram muito interessadas. 

Dois dos registos que consideraram as crianças muito interessadas na experiência 

da ANEIS foram dos educadores, tendo mais peso do que se tivessem sido dos 

investigadores. O que são resultados muito positivos.

 Pretendia-se apurar se o jogo seria mais interessante para aos rapazes ou 

para as raparigas. Não foi possível chegar a resultados conclusivos. Participaram 

12 raparigas e 9 rapazes. 42% dos registos consideraram que as raparigas se 
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demonstraram mais interessadas, face a 36% registos que consideraram indiferente/

não observado, e 22% registos que consideraram os rapazes. No entanto confrontando 

esses dados com os dados referentes a quem se demonstrou menos interessado, 57% 

dos registos consideraram que foi indiferente ou não observado, 29% dos registos 

consideraram que as raparigas se mostraram menos interessadas e apenas 14% 

para os rapazes. É compreensível que os dados sejam algo contraditórios, apenas 

em uma das sessões foi possível obter uma amostra equivalente de raparigas e 

rapazes. Nas outras duas sessões no ATL praticamente só participaram raparigas, 

e na ANEIS participaram muito mais rapazes que raparigas. Relativamente às idades 

1. Indique de modo geral o grau de interesse que o grupo demonstrou em relação à actividade.

42%

58%

Pouco interessados

Muito pouco interessados

Interessados

Muito Interessados

Gráfico 1 Interesse manifestado durante a actividade

Gráficos 2 e 3 Interesse manifestado durante a actividade

Rapazes

22%

42%

36%

30% 27%

22%

21%

2. Quem é que se demonstrou mais interessado?

5-6 anos 7-8 anos 9-10 anos 11-12 anosRaparigas Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado

Rapazes

14%

29%

57%

7%

35% 14%

44%

2.1. Quem é que se demonstrou menos interessado?

5-6 anos 7-8 anos 9-10 anos 11-12 anosRaparigas Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado
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Pouco envolvidos

5. Indique de modo geral o grau de envolvimento que as crianças demonstraram em relação à actividade?

21%

29%

14%

36%

5.1. O grau de envolvimento/interesse demonstrado pelo grupo sofreu alterações com o decorrer da 

actividade?

DiminuiuAumentou Não houve alterações Outro

42%

58%

Muito pouco envolvidos

Envolvidos

Muito envolvidos

Gráficos 4 e 5 Grau de envolvimento demonstrado

os resultados são significativos, não foi possível perceber se a actividade interessou 

mais ou menos a uma dada faixa etária. De modo geral todas as crianças que 

participaram no ATL tinham entre os 7 e os 9 anos, e algumas das crianças mais 

pequenas presentes mostraram-se curiosas embora não tivessem participado (por 

não terem a autorização dos pais).

 Quanto ao nível de envolvimento que as crianças demonstraram em relação 

à actividade, 8 (58%) dos registos consideraram que as crianças estiveram muito 

envolvidas, e 6 (42%) consideram que as crianças estiveram envolvidas. Relativamente 

a alterações verificadas no grau de envolvimento com o decorrer da actividade, 36% 

consideram que o grau de envolvimento diminuiu, 29% que aumentou, 21% que não 

houve alterações e 14% registaram outro. Nas observações ficou anotado que numa 

das experiências o único rapaz a participar desistiu, que o nível de envolvimento tinha 

diminuído porque as crianças foram indo embora gradualmente à medida que os pais 

as vinham buscar, e que na ANEIS um dos rapazes desinteressou-se porque o seu 

colega de equipa desistiu do jogo.

 O mesmo se verifica quando analisados os dados relativos a quem mais 

dispersou durante a actividade face a quem perdeu o interesse mais depressa. 50% 

consideraram indiferente/não observado quem dispersou mais durante a actividade, 

se os rapazes ou raparigas. 35% consideraram que as raparigas dispersaram mais 

e 14% consideraram que foram os rapazes. 42% consideraram indiferente/não 
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observado quem perdeu o interesse mais depressa, 36% consideraram que foram os 

rapazes e 22% que foram as raparigas. Resumindo, as raparigas dispersaram mais 

durante a actividade, mas os rapazes perderam o interesse mais depressa. Pode-

se dever ao facto de que na maior parte das experiências terem participado mais 

raparigas do que rapazes, e nessas experiências o único rapaz ter desistido. 

 Quando ao interesse manifestado pelas crianças em relação aos diferentes 

elementos do equipamento, 48% consideraram que as crianças manifestaram mais 

interesse pelo jogo, 32% consideraram tudo por igual, e 21% consideraram o tabuleiro 

e os peões. Sendo que 90,5% consideraram que o elemento pelas quais as crianças 

demonstraram menos interesse foram os bonecos. No entanto quando questionadas 

em duas das experiências as crianças identificaram os bonecos como o que mais 

tinham gostado, nas outras duas experiências identificaram o jogo, particularmente 

as perguntas sobre Arte e o tabuleiro e perguntas de Astronomia.  

 Quando questionadas acerca do que tinham gostado menos apenas uma das 

crianças da ANEIS conseguiu identificar algo, o tabuleiro e perguntas de engenharia.  

 No entanto foi possível observar que a maior parte das crianças demonstrou 

desagrado quando tinham de ler textos grandes e quando lhes calhava a acção 

“Ouvir”, algumas das crianças também se recusaram ou evitaram ter de realizar as 

tarefas do “Fazer”.  

Rapazes

14%

35%

50% 49%

7%

14%

28%

5-6 anos 7-8 anos 9-10 anos 11-12 anosRaparigas Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado

6. Quem é que se dispersou mais durante a actividade?

Rapazes

36%

22%

42%

47%

6%

6%

41%

5-6 anos 7-8 anos 9-10 anos 11-12 anosRaparigas Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado

7. Quem é que perdeu o interesse mais depressa?

Gráfico 6 Dispersão durante a actividade

Gráfico 7 Perda de interesse
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 Também se tentou perceber  que elemento do equipamento seria mais 

apelativo a cada faixa etária ou sexo. Em relação aos bonecos, 63% indicam que foram 

as raparigas quem mais demonstrou interesse, e 37% indiferente/não observado. 

Em relação ao jogo e aos tabuleiros e peões, os registos dividem-se: 21,5%  para os 

rapazes, 21,5% para as raparigas e 57% indiferente/não observado.

 Averiguaram-se também a facilidade e a intuitividade com que as crianças 

Rapazes

63%

37%

9%

27%

23%

9%

31%

4. Quem é que demonstrou mais curiosidade/interesse em relação aos bonecos?

5-6 anos 7-8 anos 9-10 anos 11-12 anosRaparigas Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado

3.1. Em qual dos elementos do produto é que as crianças demonstraram menos interesse?

48%

32%

21%

3. Em qual dos elementos do produto é que as crianças demonstraram mais interesse?

Tabuleiro 
e Peões

Bonecos Jogo Tudo

Tabuleiro e Peões

90,5%

9,5%

Tudo

Bonecos

Jogo

Gráficos 8 e 9 Interesse demonstrado por cada elemento

Gráfico 10 Interesse demonstrado pelos bonecos
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perceberam como funcionava o jogo, com resultados positivos. É importante referir 

que a maior parte das crianças que participaram na experiência não leram as 

instruções, por preguiça, esperaram que os colegas que leram lhes explicassem como 

se joga, não havendo grandes dúvidas nem complicações tanto da parte de quem 

explicou como da parte a quem estava a ser explicado. No entanto a primeira reacção 

das crianças quando lhes era pedido que fossem experimentar o jogo era dizer que 

não sabiam como se jogava, possivelmente por estranharem os diferentes elementos 

que são um pouco diferentes dos jogos convencionais de tabuleiro. É compreensível 

que o entendimento e funcionamento do jogo seja mais fácil do que intuitivo.

 86% dos educadores consideraram que as crianças estariam predispostas a 

voltar a brincar/jogar com o equipamento. E todos consideraram que o equipamento 

proporciona uma actividade enriquecedora, sendo adequado pedagógica e 

didacticamente a salas de actividades. 58% dos educadores consideraram que o 

equipamento é muito pertinente e 42% consideraram que é pertinente.

 Todas as crianças que participaram responderam quando questionadas que 

tinham gostado muito da actividade, e que voltariam a brincar/jogar,  e que tinham 

aprendido alguma coisa. 

Rapazes

Rapazes

21%

21,5%

21%

21,5%

58%

6%

57%

43%

27,5%

22%

27,5%

11%

11%

17%

34%

4.2. Quem é que demonstrou mais curiosidade/interesse em relação ao jogo?

4.1. Quem é que demonstrou mais curiosidade/interesse em relação ao tabuleiro?

5-6 anos

5-6 anos

7-8 anos

7-8 anos

9-10 anos

9-10 anos

11-12 anos

11-12 anos

Raparigas

Raparigas

Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado

Indiferente/ 
não observado

Gráfico 11 Interesse demonstrado pelos tabuleiros

Gráfico 12 Interesse demonstrado pelo jogo
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10. Na sua opinião como educador/especialista acha que as crianças estariam predispostas a voltar a 

brincar com o equipamento?

Sim Apenas com o jogo

Não Apenas com os bonecos

Talvez Ambos

14%

86% 100%

11. Na sua opinião como educador/especialista considera que este equipamento proporciona uma 

actividade enriquecedora às crianças?

12. Indique de modo geral o grau de pertinência que acha que o equipamento tem como actividade.

42%

100% 100%

58%

Pouco pertinente

Sim Apenas com o jogo

Muito pouco pertinente

Não Apenas com os bonecos

Pertinente

Talvez Ambos

Muito pertinente

Gráfico 13 Facilidade/Intuitividade

Gráfico 14 Predisposição para voltar a brincar com o equipamento

Gráfico 15 Enriquecimento da actividade

Gráfico 16 Pertinência do Equipamento

8. Indique o grau de facilidade com que as crianças perceberam como funciona o equipamento? E se o 

fizeram de forma intuitiva.

Muito fácil

Fácil

Difícil

Intuitiva

Muito difícil

Não intuitiva

14% 13%

86% 87%
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 De modo geral as crianças da ANEIS acharam o jogo mais fácil que as crianças 

do ATL, embora as crianças da ANEIS que permaneceram mais tempo a jogar e que 

responderam às questões no final fossem mais velhas, e talvez tenha sido essa a 

razão.

 Relativamente ao registo dos pais, apenas 4 pais puderam participar, e nem 

todos chegaram a assistir aos seus próprios filhos a jogar, pois quando chegaram as 

crianças já tinham começado a dispersar. 

 De modo geral os registos dos pais coincide com os dos educadores. Todos 

acharam que o equipamento proporciona uma actividade enriquecedora, 66% 

13. Na sua opinião como educador/especialista acha que o equipamento poder ser expansível através 
da actualização de software, torna o produto menos monótono, aumentando o seu tempo de utilização/ 

fruição?

Sim

Não

Talvez

14%

86%

Gráfico 17 e 18 Formas de aumentar o tempo de utilização/fruição do equipamento

Gráfico 19 Adequação a nível pedagógico e didáctico

100%

14. Na sua opinião como educador/especialista acha que o equipamento ser comercializado em vários 
conjuntos referentes a diferentes temas, que posteriormente podem ser agrupados e organizados como os 
jogadores entenderem, resultando em diferentes experiências, tem o potencial de tornar o produto mais 
interessante, aumentando o seu tempo de utilização/fruição?

15. Na sua opinião como educador/especialista considera que este equipamento é adequado 

pedagogicamente e didacticamente a figurar em salas de actividades?

Sim

Sim
Apenas do 
ponto de vista 
pedagógico

Apenas do 
ponto de vista 
do lazer

Não

Não

Talvez

Talvez

14%

42%

86%

57%
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considerou que os seus filhos estariam dispostos a voltar a jogar/brincar com o 

equipamento. 75% considerou o equipamento muito pertinente e 25% considerou 

pertinente.

 75% mostraram-se dispostos a adquirir o equipamento, achando 50% 

razoável que o equipamento custe até 30 euros, 25% que custe até 45 euros e outros 

25% que custe até 15 euros. 

 Um dos pais deixou registado como observação que gostava de poder adquirir 

o equipamento, uma vez que o seu filho estava muito interessado.

 Os resultados foram bastante positivos. 

 Resumidamente, as crianças gostaram bastante, mantiveram-se 

entusiasmadas e motivadas. O equipamento mostrou ser apelativo, causando 

curiosidade mesmo às crianças que não estavam a participar na experiência. O que 

foi referido por um dos educadores da ANEIS. As crianças aproximaram-se com 

curiosidade e algumas perguntaram se podiam ver, e se também podiam jogar.

 Os pais e educadores consideraram o equipamento adequado e pertinente, 

proporcionando uma actividade enriquecedora. 

 Todos os aspectos principais puderam ser apurados e revelaram-se bem 

sucedidos.

 Ter-se-ia de voltar a fazer uma análise mais profunda com uma amostra maior 

para perceber a adequabilidade do equipamento às diferentes faixas etárias e ao 

género.
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4.6. RESULTADO FINAL

 Através da experiência foi possível perceber que ter-se-iam de fazer algumas 

correcções ao jogo.

 Reduziu-se todo o conteúdo por escrito ao essencial. Conviria que o jogo 

tivesse um botão de áudio onde fosse possível ouvir as perguntas. Tornando o jogo 

mais dinâmico, facilitando as crianças mais pequenas que ainda têm dificuldades em 

ler, e permitiria que crianças invisuais pudessem jogar também. Optou-se por retirar o 

“Ouvir” que foi a parte que as crianças gostaram menos, visto não oferecer qualquer 

desafio. De qualquer das formas no final de cada pergunta é apresentado algum 

conteúdo informativo para completar o conhecimento adquirido. 

 Concluiu-se o conteúdo informativo do jogo, completando algumas tarefas 

do “Fazer” criando mais situações que promovam a cooperação entre as crianças. 

A cooperação é um aspecto importante a explorar, quando se pretende criar um 

brinquedo que fomente a interacção social.

 Relativamente às figuras, não foram desenhados rostos para as personagens. 

Grande parte das crianças e adultos que viram o equipamento, não estranharam o 

facto de as figuras não terem cara. Permite também às crianças que possam imaginar 

o rosto que entenderem podendo identificar-se mais facilmente com as figuras do que 

Figura 57 Layar (fonte: http://www.marketingtech-
blog.com/mobile-video-camera-search/)

Figura 58 Bipplar (fonte: http://david.baldaro.me.uk/2012/01/
why-blippar-could-be-excellent-for-the-cross-media-communi-
cations-market/)



Investigação Activa       97

se tivessem rostos com os quais não se identificariam de todo. 

 Quanto ao sistema de identificação para direccionar o conteúdo temático aos 

tabuleiros, optou-se por concentrar toda a parte electrónica apenas no tablet, fazendo 

essa identificação através da câmara do mesmo. Hoje em dia existem dezenas de 

aplicações para smartphones e tablets que usam diversas formas de reconhecimento 

de imagem. Alguns exemplos são as aplicações de realidade aumentada Layar e 

Blippar. Mais sofisticados que os QR Codes, reconhecem os logótipos das marcas em 

objectos tridimensionais, geralmente as próprias embalagens, e criam uma série de 

imagens e conteúdo interactivo sobreposto à imagem real que a câmara está a captar 

no momento. Também já é possível utilizar esta tecnologia enquanto andamos na rua, 

reconhecendo lugares ou edifícios. O jogo Wonderbook para a Playstation também 

funciona como uma espécie de realidade aumentada. A Apple desenvolveu muito 

recentemente um jogo interactivo para o ipad, Osmo Play, que reconhece facilmente 

padrões, letras e palavras através da câmara. 

 Houve o cuidado de que as ilustrações dos tabuleiros formassem linhas bem 

definidas, e resultassem em imagens diferentes umas das outras, facilitando assim 

a sua identificação. Os peões como são elementos tridimensionais, destacam-se 

perfeitamente dos tabuleiros, e como têm todos formas e cores bastante distintas, a 

sua identificação também não seria muito complicada. 

 De futuro dever-se-iam desenvolver acessórios que facilitem a utilização 

desta funcionalidade, como suportes para manter o tablet de pé, e reflectores caso se 

prefira utilizar a câmara frontal. Dever-se-ia explorar também uma espécie de grande 

angular para a câmara, pois com mais de três ou quatro tabuleiros torna-se difícil 

apanhar a imagem de todos na câmara dificultando a sua identificação.

 Finalmente a câmara serviria também para o jogo reconhecer quando as 

tarefas do “Fazer” são cumpridas, sendo fácil de reconhecer através do movimento 

Figura 60 Eye Toy (fonte: http://www.kittywompus.com/macada-
mia/archives/000165.html)

Figura 59 Osmo Tangible Play (fonte: http://bostin-
no.streetwise.co/2014/07/20/ipad-games-for-kids-
real-world-video-games/)
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que as crianças estão de facto a dançar, a representar, ou desenhar. Uma vez que 

este reconhecimento de movimento já tem sido explorado pela indústria dos jogos de 

vídeo há cerca de dez anos, com o EyeToy da Playstation, mais tarde a Wii e Xbox com 

a serie de jogos Kinetic, seria relativamente simples de aplicar. 

 Como nem todos os tablets têm câmara, o jogo pode sempre funcionar sem 

este sistema. O mais importante é que possa ser jogado no máximo de aparelhos 

possível.

Figuras 61, 62 e 63 Exemplos de utilização
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4.6.1. Utilização

 Para jogar é necessário pelo menos um Kit Curioso (figura, tabuleiro e peões) 

e um tablet. 

 Cada Kit vem com um código de produto, esse código permite o registo no 

site www.curiososadescoberta.pt. É necessário o registo para se poder descarregar 

o jogo. À medida que se vão adquirindo mais kits, vão-se adicionando os respectivos 

códigos à conta, para se poder ir actualizando, e descarregando o novo conteúdo 

referente a cada produto.

 À medida que se vai jogando, vão-se obtendo códigos em perguntas bónus 

que permitem aceder a conteúdo especial “Explorar” da página do site, que consiste 

numa série de histórias relatando as aventuras dos Curiosos. Ao longo das histórias 

as personagens vão-se encontrando umas com as outras, partilhando experiências 

e monstrando que os diferentes temas/ áreas de actuação acabam sempre por se 

relacionar. Estas histórias além de funcionarem como espécie de recompensa, gerando 

a curiosidade nas crianças de ir desvendando o resto da história, o que só é possível 

continuando a jogar o jogo, pode abrir novos horizontes no espectro de interesses das 

crianças, tornando-as mais predispostas a interessarem-se por assuntos novos.

 O esquema seguinte ilustra o ciclo de experiência do utilizador.

CICLO DE EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR

Compra

Regista

Explora

Joga

- Lojas de Brinquedos
- Stands Próprios da Marca
- Online

- www.curiososadescoberta.pt

- www.curiososadescoberta.pt

- www.curiososadescoberta.pt

descarrega 
o jogo

código do produto

códigos de jogo

colecciona

Figura 64 Esquema do ciclo de experiência do utilizador
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 Depois de instalado o jogo só é necessário encaixar os tabuleiros, caso haja 

mais que um e começar a jogar. 

 Cada jogador escolhe o seu peão, que terá de corresponder ao peão indicado 

no tablet. O jogo pode ser jogado em dois modos: individual ou equipa. Cada jogador 

ou equipa pode definir o grau de dificuldade que desejar. Tornando o jogo mais justo 

ou equilibrado se os jogadores tiverem diferenças de idade consideráveis. O jogo 

reconhece automaticamente os tabuleiros em jogo definindo os respectivos temas, 

no entanto essa configuração pode ser feita manualmente, permitindo que o jogo seja 

jogado por todos os equipamentos quer tenham câmara ou não.

Figuras 65 e 66 Layout exemplificativo do site

www.curiososadescobe rta.pt

Curiosos à Descobe rta

Conhece os Curiosos

SobreC ontactos2014

JogaExplora Ajuda Loja

CURIOSOS
À DESCOBERTA

c

Entrar 

Criar conta 

Criar conta 
Código do produto 

Username 

Password 

www.curiososadescobe rta.pt

Curiosos à Descobe rta

Ver Produtos

SobreC ontactos2014

JogaExplora Ajuda Loja

CURIOSOS
À DESCOBERTA

c

PatríciaR 

Adicionar produto 

JOGO
Android

JOGO
Windows

JOGO
iOS
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INDIVIDUAL

EQUIPA

Modo de Jogo

INDIVIDUAL

EQ

Modo de Jogo Jogador 1Jogador 1

Dificuldade

Fácil

Difícil

Normal

Retroceder

JOGAR

Adicionar jogador

JO

Adicionar jogador

Retroceder

Adi

Escolher temas

Automático
(câmara)

olher temas

Automátic
(câm

Escolhe

Escolher temas

Jogar

Astronomia

ZoologiaArtes

CiênciaA stronomia

Arqueologia

Desporto e Saúde

Figura 67  Selecção do modo de jogo

Figura 69  Selecção da dificuldade

Figura 71  Selecção dos temas

Figura 73  Identificação automática dos tabuleiros

Figura 68 Selecção do peão

Figura 70  Adicionar jogadores

Figura 72  Selecção dos temas manualmente

Figura 74  Identificação automática dos peões

Reconhecer peões

Aceitar

Jogador 2 Jogador 3
Jogador 1

Aceitar

Reconhecer tabuleiros

Aceitar
Artes Engenharia

Arqueologia

Aceitar
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 As casas-partida são sempre as primeiras de cada tabuleiro em frente ao 

curioso e estão indicadas com uma seta. Os jogadores podem escolher o tabuleiro 

onde querem começar o jogo. Caso haja mais jogadores que tabuleiros, podem 

começar vários jogadores na mesma casa partida, aguardando a sua vez. 

 O modo de jogar é bastante simples. Basta ir tocando no ecrã à medida que 

vão sendo realizadas as instruções. O jogo vai indicando a vez do jogador, o número 

de casas a avançar e qual o tema e o tipo de acção da jogada. As acções podem 

ter perguntas ou tarefas. As perguntas geralmente têm três pistas que os jogadores 

podem consultar, e algumas perguntas têm imagens que podem ser vistas clicando na 

própria pergunta, estando estas indicadas com uma bolinha. 

Jogador 2

É a tua vez

Jogador 2

Éa

Avança

4 Casas

Astronomia

Qual é o quarto planeta no 
sistema solar a contar a partir
do sol?

Pista 1

Pista 2

Pista 3

Vénus Mercúrio Marte

artir

Pista 1

Pista 2

Pista 3

ercúr

rto planeta no
solar a contar a partir

ol?

Vénus Mercú

Qual é o quarto p
sistema sola
do sol?

É o último planeta antes da
cintura de asteroídes.

Pista 1

Responder Ver Pista 2Ver Pista 2

planeta antes da
a de asteroídes.

Responder Ver

É o último plan
cintura de

Pista 1

Figura 75  Indicação de vez da jogada

Figura 77  Indicação do tema e tipo de acção

Figura 79  Exemplo de imagem a surgir com a pergunta

Figura 76  Indicação do número de casas a avançar

Figura 78  Exemplo de acção “Pensar”

Figura 80  Exemplo de pista
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 No final de cada pergunta é dada uma breve explicação. Se o jogador acerta 

a pergunta avança casas, se erra corre o risco de ter de retroceder. As tarefas podem 

ser desenhar, dançar, mímica, inventar perguntas para outro jogador, entre outros, 

incluindo tarefas de grupo, que obriguem os jogadores a cooperarem. De modo geral 

o jogador tem um tempo limite para realização da tarefa. Os jogadores podem definir o 

percurso a seguir durante o jogo, desde que não saltem casas. O jogo termina quando 

algum dos jogadores conseguir responder ou realizar correctamente uma jogada de 

cada tipo sobre cada um dos temas em jogo, sendo o objectivo realizar correctamente 

o máximo de jogadas possível.

Acertaste
Pergunta bónus: CH38

Acertaste
Pergunta bónus: CH38

A
P

Marte

Quarto planeta a contar do Sol, é o planeta mais 
próximo da Terra e o mais semelhante. Tem uma 
tonalidade avermelhada e montanhas e vales, 
pensa-se ter existido água em Marte. Têm dois 
satélites e a sua temperatura varia entre os 
-80ºC e os -40ºC. O seu período de rotação é 
cerca de 40 min maior que a terra e demora 
mais 8 meses que a Terra a completar uma volta 
em torno do Sol.

mais
Tem uma

as e vales,
Marte. Têm dois 

ura varia entre os
eu período de rotação é

maior que a terra e demora
que a Terra a completar uma volta

do Sol.

ta a contar do Sol, é o planeta ma
da Terra e o mais semelhante. Tem

alidade avermelhada e montanhas e
pensa-se ter existido água em Mar
satélites e a sua temperatura 
-80ºC e os -40ºC. O seu p
cerca de 40 min maio
mais 8 meses que
em torno do S

Marte

Quarto planeta a 
próximo da T
tonalida
pen

Começar 01:30 min

Existem diferentes tipos de galáxia, a nossa, a 
Via Láctea é uma galáxia em espiral, tem a 
forma de um disco, bojudo no centro com 
braços que rodeiam em espiral a parte central.
Consegues desenhar a Via Láctea?

ar 01:30 min

nossa, a
al, tem a

centro com
piral a parte central.

 Via Láctea?

Começar

es tipos de galáxia, a noss
uma galáxia em espiral, t

e um disco, bojudo no cent
ços que rodeiam em espira

Consegues desenhar a Via

Existem diferentes ti
Via Láctea é uma
forma de um
braços 
Co

Erraste
Retrocede 2 casas

Erraste
Retrocede 2 casas

Figura 81 Exemplo de resposta errada

Figura 83  Exemplo de texto explicativo no final da pergunta

Figura 85  Visualização de todos os conjuntos

Figura 82  Exemplo de resposta certa numa pergunta bónus

Figura 84 Exemplo de acção “Fazer”
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4.6.2. Produção e Comercialização

 Relativamente à produção, todas as peças, figuras, peões e tabuleiros, seriam 

produzidas em plástico, de preferência em polímeros termoplásticos, recicláveis e 

reciclados, e não tóxicos. O processo utilizado seria injecção por molde. Cada peça 

seria produzida já na sua cor final, e posteriormente seriam impressos os pormenores. 

 Em relação à comercialização. Poder-se-ia começar com uma primeira fase 

na qual os produtos seriam apenas encomendados online, através do site da marca, e 

uma segunda fase na qual os produtos estariam disponíveis em lojas de brinquedos, 

como o Toysrus, Imaginarium e Centroxogo, e posteriormente abrir os próprios postos 

de venda da marca.

 A estratégia de comunicação do produto seria feita em três abordagens 

diferentes. Uma direccionada aos pais, que são os compradores, outra direccionada 

às crianças que são os utilizadores, e outra direccionada às escolas e instituições de 

apoio ao sobredotado. Na abordagem aos pais, utilizar-se-iam sobretudo as redes 

sociais, Facebook, Twitter, etc. Na abordagem às escolas e instituições, utilizar-

se-ia uma estratégia mais directa e pessoal. Iriam embaixadores da marca dar o 

equipamento a conhecer às escolas e instituições, preferencialmente agendando 

sessões de experimentação com as crianças presentes, fazendo assim o produto 

chegar às crianças. Utilizar-se-iam os meios de comunicação através de um anúncio 

de televisão e um de rádio. Poder-se-iam escrever artigos para revistas científicas 

associadas à educação e à sobredotação, disseminando assim a investigação e o 

equipamento resultantes nestes meios. 

 Dever-se-iam criar relações de parceria com os Centros de Ciência Viva e 

outros museus, incluindo o Oceanário e Jardim Zoológico, assim como com a Odisseia, 

National Geographic, e Canal História. Tanto a “Curiosos à Descoberta” como os 

parceiros obteriam visibilidade e publicidade. Cada Kit de Zoologia, poderia oferecer 

um desconto no Jardim Zoológico, e cada bilhete de criança comprado para o Jardim 

Zoológico poderia oferecer um desconto nos produtos da marca, por exemplo.

Estas parcerias seriam também cruciais na criação do conteúdo informativo do 

jogo. E é sempre uma mais-valia para estas instituições estarem ligadas à educação, 

fomentando o gosto e o interesse pelas ciências, arte e tecnologias nas crianças, que 

serão futuros cientistas, engenheiros e artistas.

 Foi feita uma breve análise acerca do ciclo de vida do produto e a respectiva 

avaliação de impactes em cada uma das fases.
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 A primeira fase corresponde à produção. Começa com a extracção e/ou 

transformação das matérias-primas e termina com o produto finalizado e devidamente 

embalado. Neste caso, o processo de produção é a injecção por moldes e os materiais 

utilizados são o aço, apenas na produção dos moldes, o plástico das peças finais 

resultantes e o cartão para a embalagem.

 Esta fase tem um impacte económico alto, devido ao custo elevado da criação 

dos moldes, à sua manutenção e ao custo energético que é necessário para manter 

a linha de produção a funcionar. O plástico utilizado é predominantemente reciclado, 

assim como o cartão das embalagens pelo que o impacto ambiental é médio, uma vez 

que os processos de transformação causam sempre algum impacte ambiental, assim 

como o próprio funcionamento da fábrica, a nível de energia despendida. O impacte 

social é baixo, no sentido em que apenas estão afectos os trabalhadores envolvidos 

no processo de produção.

 A segunda fase corresponde à distribuição, transporte e armazenamento dos 

produtos desde que saem da fábrica até que chegam à loja para ser vendidos. Esta 

fase tem alto impacte ambiental, uma vez que o transporte dos produtos é feito quase 

sempre por meios rodoviários e infelizmente os meios de transporte são bastante 

CICLO DE VIDA DO PRODUTO/SERVIÇO - AVALIAÇÃO DE IMPACTES

1. Produção

Materiais e Processos de Transformação

- Refinação do petróleo
- Produção do Polímero
- Produção dos moldes (aço)
- Enchimento dos moldes (plástico)
- Produção das embalagens (cartão)

2. Distribuição

Transporte e Armazenamento

- Refinação do petróleo
- Produção do Polímero
- Produção dos moldes (aço)
- Enchimento dos moldes
- Produção das embalagens

3. Comercialização

Promoção Venda

- Site da marca
- Redes Sociais (twitter, etc)
- Mídia (televisão e rádio)
- Revistas (brinquedos, 
design e educação)
- Apresentação presencial

- Lojas de Brinquedos
- Stands Próprios da Marca
- Online ( distribuição)

4. Utilização

Experiência do Utilizador

- Comprar, registar, jogar, explorar

5. Fim de Vida

Descartamento e Reciclagem

- Comprar, registar, jogar, explorar

impacte social

Legenda:

impacte ambiental

impacte económico

Figura 86  Esquema do ciclo de vida do produto/serviço
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poluentes. O impacte económico é médio, devendo-se ao custo dos combustíveis 

e desgaste dos veículos. O armazenamento não acarreta grandes custos, uma vez 

que se pretende que os produtos vão sendo produzidos e escoados, diminuindo o 

armazenamento ao mínimo indispensável. Mais uma vez esta fase tem baixo impacte 

social, estando apenas afectos os trabalhadores envolvidos na distribuição.

 A terceira fase corresponde à comercialização, desde a promoção à venda dos 

produtos. Esta fase tem um impacte social muito alto, sendo esse o principal objectivo 

da promoção. O impacte ambiental é baixo, uma vez que a estratégia de comunicação 

utiliza sobretudo meios digitais, e a apresentação do produto presencialmente. 

Durante o processo de comercialização não existem grandes desperdícios de 

materiais. O impacte económico é alto, tanto pelos custos da promoção, e dos postos 

de venda, como pelas receitas geradas com a venda dos produtos.

A quarta fase corresponde à utilização, Tem baixos impactes económico e ambiental 

e alto impacte social.

 A última fase corresponde ao fim de vida do produto. Na qual os impactes 

económico e social são baixos. E o impacte ambiental é médio, devido ao descarte dos 

materiais, que apesar de serem recicláveis, geram sempre uma cota parte de resíduos 

e devido ao processo de reciclagem, que envolve também o transporte dos materiais 

para o respectivo encaminhamento e os respectivos processos de transformação.
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4.7. BALANÇO FINAL DO PROJECTO

 Foi possível projectar um equipamento que cumpre todos os requisitos 

estabelecidos: é estimulante, didáctico, permite a exploração e aprendizagem, é 

flexível, permite vários usos, e estimula as crianças a criar e inventar, assim como 

incentiva a interacção social através da cooperação e da partilha de interesses. 

 O balanço do processo de experimentação foi bastante positivo. Todas as 

crianças que participaram demonstraram-se interessadas e gostaram da experiência. 

Todos os pais e educadores que participaram consideraram que o equipamento é 

pertinente e que proporciona uma actividade enriquecedora às crianças, estando a 

maior parte dos pais dispostos a adquirir o equipamento para os seus filhos.

 Como em todas as investigações existem aspectos que estão fora do controlo 

do investigador e que podem influenciar e condicionar o decorrer da investigação. 

Neste caso, o principal factor crítico de sucesso foi a receptividade que as crianças da 

ANEIS tiveram em relação as actividades propostas durante a Pesquisa de Campo.

Talvez o processo não tenha sido exactamente participativo. Em retrospectiva, em 

algumas situações podia-se ter tentado apresentar algumas das alternativas às 

crianças para participarem activamente nas decisões. Isto poderia ter acontecido, 

por exemplo, quando se estava a ponderar se haveria um tabuleiro único e as figuras 

é que permitiam desbloquear o conteúdo correspondente ou se cada figura/tema 

teria o seu próprio tabuleiro.

 Poder-se-ia por exemplo pedir-lhes para colectivamente escolherem as sete 

profissões correspondentes às sete áreas de interesse. Perguntando por exemplo 

que profissão lhes ocorria quando pensavam em história, ou em astronomia, e ir 

extrapolando com eles em conjunto as características de cada profissão, formulando as 

personagens com eles. No entanto para isso acontecer era necessário que as crianças 

conseguissem participar activamente numa actividade que lhes fosse introduzida 

o tempo necessário para se conseguir obter resultados, o que nem sempre é fácil. 

Só se conseguiu a atenção geral do grupo em dois breves momentos, no primeiro 

dia quando a investigadora se apresentou, e na sessão do dia 9 de Novembro, e em 

ambas as crianças se mostraram extremamente irrequietas e algo impacientes. Com 

tempo e alguma insistência com certeza que se obteriam resultados, mas o projecto 

estava delimitado por prazos, por estar sujeito a avaliação na disciplina de Projecto 

de Design III, e por outro lado a investigadora também não teve mais disponibilidade 

para participar em mais sessões da ANEIS.

 Também não se queria impor de forma alguma qualquer tipo de actividade 
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na qual as crianças não quisessem participar, pelo que se foram lançando actividades 

de forma liberal, também para ver até que ponto as crianças estariam receptíveis e 

até onde chegariam sozinhas. Até porque é essa a filosofia da ANEIS, é um espaço 

onde eles têm a liberdade que não tem noutras situações. De forma que o que se 

fez foi posteriormente pegar em toda a informação gerada individualmente pelas 

crianças e tentar perceber de que forma se poderia utilizar essa informação, o que 

acabou por se revelar difícil de gerir. Para o futuro fica a referência para experimentar 

uma abordagem menos liberal e mais direccionada, para que os resultados gerados 

possam ter uma aplicação mais directa ao projecto.

 Por outro lado, o facto de as crianças não terem participado tão directa e 

activamente no projecto evitou que ficassem contaminadas, uma vez que também 

foram o grupo que fez a avaliação do equipamento.

 Relativamente ao processo de avaliação da experiência. Dever-se-ia ter 

realizado uma rectificação às fichas de observação e registo, pois em algumas 

perguntas aparentemente as pessoas não percebiam muito bem como responder, 

dando origem a algumas respostas ambíguas, ou a falta de resposta. Mesmo com um 

teste piloto poder-se-ia não ter dado conta deste pormenor, a menos que a amostra do 

teste fosse significativa. Nesse caso, ter-se-ia por exemplo de se realizar o teste piloto 

numa instituição, com uma amostra semelhante à realizada na Quinta da Fidalga, 

para depois se realizar a avaliação noutra instituição, e depois na ANEIS, o que não foi 

possível, uma vez que o final do ano lectivo estava muito próximo, e não houve tempo 

para arranjar outro grupo de amostra.

 As rectificações nas fichas seriam: nas perguntas 3. e 3.1. “Em qual dos 

elementos do produto as crianças demonstraram mais /menos interesse?” dever-se-

ia ter acrescentado a hipótese “indiferente/não observado”. E nas perguntas 2 e 2.1 

“Quem é que se demonstrou mais/menos interessado?” ; 4, 4.1 e 4.2 “Quem é que 

demonstrou mais curiosidade/interesse em relação aos bonecos/tabuleiro/jogo?” ; 

6 “Quem é que se dispersou mais durante a actividade?”; e 7 “Quem é que perdeu o 

interesse mais depressa?”,dever-se-ia subdividiras hipóteses de reposta em a) para o 

sexo e b) para as idades. 

 Assim como na pergunta 8 “Indique o grau de facilidade com que as crianças 

perceberam como funciona o equipamento? E se o fizeram de forma intuitiva.”, em a) 

para a facilidade e b) para a intuitividade. E nas perguntas 10 “Na sua opinião como 

educador/especialista acha que as crianças estariam predispostas a voltar a brincar 

com o equipamento? “ e 11 “Na sua opinião como educador/especialista considera que 

este equipamento proporciona uma actividade enriquecedora às crianças?”, em a) 

para sim, não e talvez, e) para os elementos do equipamento. Assim ter-se-ia evitado 

possíveis equívocos. 

 Não foi possível apurar se o brinquedo é mais apelativo às raparigas ou 

rapazes porque nas várias experiências não foi possível obter uma amostra variada o 

suficiente. No entanto o facto de não se ter verificado nenhuma tendência é óptimo, 

pois o que se pretende é que o brinquedo seja unissexo.
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O mesmo aconteceu relativamente às idades, no total participaram crianças entre os 

7 e os 13 anos, mas não se verificou preferência demonstrada por alguma faixa etária, 

em detrimento das outras. O que mais uma vez é óptimo, uma vez que se pretende 

que o brinquedo agrade de igual forma a este intervalo de idades. Embora para se ter 

a certeza ter-se-ia de analisar uma amostra muito maior e diversificada. 
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 - CAPÍTULO 5  -

CADERNO TÉCNICO

0. Desenhos de Conjunto

1. Kit Arqueologia

2. Kit Desporto

3. Kit Artes

4. Kit Zoologia

5. Kit Engenharia

6. Kit Astronomia

7. Kit Ciência

8. Tabuleiro

9. Manual de Normas Gráficas     
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Mapa de Quantidades

Descrição da peça Referência Qtd Material Processo

FIGURAS Polímero

Polímero

Polímero

Moldes por 
Injecção

Moldes por 
Injecção

Moldes por 
Injecção

43

PEÕES 49

TABULEIROS

TOTAL SISTEMA COMPLETO

7

99

Cabeças

Cabelo Curto Liso
Cabelo Comprido Liso
Cabelo Curto Liso Capacete
Cabelo Comprido Liso Boina
Capacete Astronauta

Tronco

Barriga

Braços

Manga Curta
Manga Comprida

Partes de Baixo

Calças c/ pés
Calças c/ barbatanas
Calções
Saia
Pernas

7

3
2
1
1
1

7

7

14

4
10

15

2
1
2
2
8

FCURL
FCOML
FCURLC
FCOMLB
FCA

FTB

FBCUR
FBCOM

FPBCP
FPBCB
FPBC
FPBS
FPBP

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

7
7
7
7
7
7
7

Artes
Arqueologia/Paleontologia
Ciência
Zoologia
Desporto e Saúde
Engenharia
Astronomia

TART
TARQ
TC
TZ
TDS
TE
TA

1
1
1
1
1
1
1
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0.
Conjunto 
Visualização
Mapa de Quantidades
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0.1
Mapa de Componentes 

Cabelo Comprido Liso

FCOML

Braco Manga Curta

FBCUR

Calções

FPBC

Chave de Parafusos

PCP

Apito

PA

Cabelo Comprido Liso Boina

FCOMLB

Capacete de Astronauta

FCA

Calças c/ pés

FPBCP

Pernas

FPBP

Tabuleiro

T

Telescópio

PT

Cabelo Curto Liso

FCURL

Braço Manga 
Comprida

FBCOM

Saia

FPBS

Picareta

PPIC

Cabelo Curto Liso Capacete

FCURLC

Barriga

FTB

Calças c/ barbatanas

FPBCB

Pincel

PPIN

Óculos de Mergulho

POM

Erlenmeyer

PE
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0.2
Peças em polímero injectado
Visualização dos cortes 
Perspectiva
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6

R30

2

7

4

R40 R120

24

9

R3

15

R24
R23

13

R42

12

11

2

7

4

R3

1.5 espessura

15

R13

31

R13

R135

7

R30

R37

4

7

39

10
3

2

1.5 espessura

6

6

R4

R6

39

14

29

R17

R24

R32

R22

R26

1.5 espessura R6

R2

50

1.5 espessura

R98

R6

R24

43

55

7

19

R5 3

4

15

11

9

44

2

2

50

42

13

R5

R297

R17

R2

R30

11

R2

11

39

R31

10

3

R13

R30

45

7

10

65

R5

R14

R4

8

4

26

73
56

R2

R3

R13

10

38

48

23

1.5 espessura

7

57

R2

3
66

50

4

10 10

33

9

R5

24

36

6

R402

76

34

77

59

6

50

R145

31

45

R276

R2

46

1.5 espessura

2

53

45

R117

2

7

8

R5

R16

6

4 43

9

17

R17

R5

R26

R30

R467

52

45

37

2
9

12

R9

36

42

36 3

R4

39 4

6

6
46

1.5 espessura

4

R2

39

51

1.5 espessura

R19

R6

R20

59

10

1.5 espessura

3

52

43

R158

3
9

14
7

36

R30

R3

R4

R33

4

14
36

3

R3

R2

1.5 espessura

56
71

12

1

12

4

45
33 39

R32R31

Corte I-I'
Peça FBMCOM

Corte A-A'
Peça FBMCUR

Corte I-I'
Peça FCURLC

Corte A-A'
Peça FCURL

Corte K-K'
Peça FP

Corte D-D'
Peça FCOMLB

Corte K-K'
Peça FCOML

Corte F-F'
Peça FPBCP

Corte A-A'
Peça FPBC

Corte F-F'
Peça FTCorte F-F'

Peça FCCA

Corte K-K'
Peça FPBS

0.3
Peças em polímero injectado
Cortes - figuras
Milímetro
Escala 1/1
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0.4
Peças em polímero injectado
Cortes - peões
Milímetro
Escala 1/1

R20

7

21

6

6

39

10

3

18

44

35

30

40

33

8

6

7

7

8

5

4

3

4

25

3

39

14

13

4

6

R41

31

6

30

R15

4

R12 R30

6

R30

20

R3

6

12

R4

2

R15

6

4

20

R12

R6

3

11

1

7

6

1

6

3
1319

13

R6

R6

6

14

R10

7

R5

10

23

21

3

Corte J-J'
Peça PCP

Corte L-L'
Peça PE

Corte B-B'
Peça PA

Corte G-G'
Peça PT

Corte H-H'
Peça POM

Corte E-E'
Peça PPIN

Corte C-C'
Peça PPIC
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1.
Kit Arqueologia
Perspectivas de Conjunto
Mapa de Quantidades

Kit Arqueologia

Descrição da peça

Howard Arqueólogo

Tabuleiro

Peões

Referência Qtd

TOTAL 17

Cabelo Curto Liso
Barriga
Braço Manga Curta
Calções
Pernas

FCURL
FTB
FBCUR
FPBC
FPBP

1
1
2
1
2

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

1
1
1
1
1
1
1

Arqueologia/Paleontologia TARQ 1
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1.1
Kit Arqueologia
Figura Howard 
Vistas Ilustradas
Perspectiva Explodida

Vista FrontalVista Posterior

Perspectiva Explodida

Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda
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1.2
Tabuleiro Arqueologia
Ilustração
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Kit Desporto

Descrição da peça

Eusébio Atleta

Tabuleiro

Peões

Referência Qtd

TOTAL 17

Cabelo Curto Liso
Barriga
Braço Manga Curta
Calções
Pernas

FCURL
FTB
FBCUR
FPBC
FPBP

1
1
2
1
2

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

1
1
1
1
1
1
1

Desporto/Saúde TDS 1

2.
Kit Desporto
Perspectivas de Conjunto
Mapa de Quantidades
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Vista Posterior

Perspectiva Explodida

Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda

2.1
Kit Desporto
Figura Eusébio
Vistas Ilustradas
Perspectiva Explodida

Vista Frontal
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2.2
Tabuleiro Desporto
Ilustração
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41
53

71

88

24

14

R19

16
5

R6

36

R22

R16

R7

R6

R4774

R3

21

11

10

11

3 6 3

8

R12
R6

8

6

93

R6

R37

R13

22

50

11

R44

R141

R3
R6

9

9

R77

R175

R20

R14

R277

R24

R5

R13

17

R40

R28

Vista Frontal Vista Lateral Direita

A'A

Vistas ConjuntoPespectiva Conjunto

Apito

Vista Superior

Vista FrontalVista Lateral 
Direita

Vista Lateral
Esquerda

Vista Inferior

B B'

Vista Superior

Vista Lateral Esquerda

1.3-2.3
Vistas
Figuras Howard e Eusébio
Peões Apito e Picareta
Escala 1/1
Mílimetro
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31

36
11

24

13

9

2 15 2

16

52

3

39

27
40

15

R20
R12

R30

6 6

4

R3

30

5

6

13710

419

R2 R1

19

Vista Conjunto

Pespectiva Conjunto

Vista Superior

Picareta

Vista Inferior

Vista FrontalVista Lateral 
Direita

C'C

Vista Lateral
Esquerda

Vista Inferior

Vista Posterior

1.4-2.4
Vistas
Figuras Howard e Eusébio
Peões Apito e Picareta
Escala 1/1
Mílimetro
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Kit Artes

Descrição da peça

Amália Artista

Tabuleiro

Peões

Referência Qtd

TOTAL 17

Cabelo Comprido Liso Boina
Barriga
Braço Manga Comprida
Saia
Pernas

FCOMLB
FTB
FBCOM
FPBS
FPBP

1
1
2
1
2

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

1
1
1
1
1
1
1

Artes TART 1

3.
Kit Artes
Perspectivas de Conjunto
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3.1
Kit Artes
Figura Artista
Vistas Ilustradas
Perspectiva Explodida

Vista Posterior

Perspectiva Explodida

Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda Vista Frontal





Caderno Técnico       143

3.2
Tabuleiro Artes
Ilustração
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R5

R3

R4

13 1315.30

R42

R23

R44

R141

15

9

R3
R6

R20

R77

R175

R20

R14

R24

R5

R13

17

R6
R6

R7

24

55

56

35

67

16
9

41

4

50

20

93
39

R1 R6

R11

R9

12
2

25

E E'

D D'

Vista Frontal

Vista Inferior

Vista Lateral

Vista Superior

Pincel

Pespectiva Conjunto

Vistas Conjunto

Vista Superior

Vista Frontal Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda

3.3
Vistas
Figura Amália
Peão Pincel
Escala 1/1
Mílimetro
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28

5

11

15 1511

2

11

8

36

24
11

2

57

R2 R119 24

419

50

57

R13

R40

52

93

Vista Inferior

Vista Posterior

3.4
Vistas
Figura Amália
Peão Pincel
Escala 1/1
Mílimetro
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Kit Zoologia

Descrição da peça

Jane Bióloga

Tabuleiro

Peões

Referência Qtd

TOTAL 15

Cabelo Comprido Liso
Barriga
Braço Manga Comprida
Calças c/ barbatanas

FCOM
FTB
FBCOM
FPBCB

1
1
2
1

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

1
1
1
1
1
1
1

Zoologia TZ 1

4.
Kit Zoologia
Perspectivas de Conjunto
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4.1
Kit Zoologia
Figura Jane
Vistas Ilustradas
Perspectiva Explodida

Vista Posterior

Perspectiva Explodida

Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda Vista Frontal
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4.2
Tabuleiro Zoologia
Ilustração
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59

93

66

R16

R45
R39

R10

R16

R1300

R40

R26

R402

R231R64

39
44

R3

R28

14 18

R41

R4 R2

R39

R6
R11

R9

R3R2

31
8 8

18
7

40

36

48

27 4 27 37

R7

R6

R4774

R4
R137

16
7

Óculos de Mergulho

Vista Superior

H'H

Vista Frontal

Vista Lateral 
Direita

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral
Esquerda

Vista Inferior

Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda

4.3
Vistas
Figura Jane
Peão Óculos de Mergulho
Escala 1/1
Mílimetro
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R24

93

11

21

21

10

9

12

3

59

28

88

15 27

52

Vista Inferior

Vista Posterior

Pespectivas Conjunto

4.4
Vistas
Figura Jane
Peão Óculos de Mergulho
Escala 1/1
Mílimetro
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Kit Engenharia

Descrição da peça

Howard Engenheiro

Tabuleiro

Peões

Referência Qtd

TOTAL 15

Cabelo Curto Liso
Barriga
Braço Manga Comprida
Calças c/ pés

FCURL
FTB
FBCOM
FPBCP

1
1
2
1

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

1
1
1
1
1
1
1

Engenharia TE 1

5.
Kit Engenharia
Perspectivas de Conjunto
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5.1
Kit Engenharia
Figura Gustave
Vistas Ilustradas
Perspectiva Explodida

Perspectiva Explodida

Vista Posterior Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda Vista Frontal
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5.2
Tabuleiro Engenharia
Ilustração
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6

4

13
20

5

R6 4

4 39 4

11

6

13

R3

7

4

20

6

5

17
2

R144

R22

51
59

R20

51

36

50

93

13
6

15
5

13
8

15
7

2 10 21111

24 40

54

6

2

R21

R28

R17
R7

R47

Vista Inferior

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Frontal

Vista Superior

Chave de Parafusos

I I'

J'

J

Vista Lateral 
Direita

Vista Lateral
Esquerda

Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda

5.3
Vistas
Figura Gustave
Peão Chave de Parafusos
Escala 1/1
Mílimetro
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11

R5

R24

R10

4

8

71

R332

R4469

45

36

R45

R212

R2

25

R39

R488

Vista Posterior

Vista Inferior

Vistas Conjunto

Pespectiva Conjunto

5.4
Vistas
Figura Gustave
Peão Chave de Parafusos
Escala 1/1
Mílimetro
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Kit Astronomia

Descrição da peça

Caroline Astronauta

Tabuleiro

Peões

Referência Qtd

TOTAL 16

Cabelo Comprido Liso
Barriga
Braço Manga Comprida
Calças c/ pés
Capacete Astronauta

FCOML
FTB
FBCOM
FPBCP
FCA

1
1
2
1
1

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

1
1
1
1
1
1
1

Astronomia TA 1

6.
Kit Astronomia
Perspectivas de Conjunto
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6.1
Kit Astronomia
Figura Caroline
Vistas Ilustradas
Perspectiva Explodida

Perspectiva Explodida

Vista Posterior Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda Vista Frontal
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5

6.2
Tabuleiro Astronomia
Ilustração
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11 9

8

30

9

14

35

6

R3

R9

R7

16

15

1019

18

R8R5

71

6752

93

17
4

56

71

6

12

2
12

24 16

11
8

12

11 16

39

59
Vista Lateral Esquerda

F F'

Telescópio

Vista Superior

Vista Inferior

Vista Lateral 
Direita

Vista Frontal Vista Lateral
Esquerda

Vista Frontal

G'

Vista Superior

G

Vista Lateral Direita

6.3
Vistas
Figura Caroline
Peão Telescópio
Escala 1/1
Mílimetro
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11

11
3

R5

R4469

R332

45

Vista Inferior

Vista Posterior

Pespectiva Conjunto

Vistas Conjunto

6.4
Vistas
Figura Caroline
Peão Telescópio
Escala 1/1
Mílimetro
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Kit Astronomia

Descrição da peça

Caroline Astronauta

Tabuleiro

Peões

Referência Qtd

TOTAL 17

Cabelo Comprido Liso
Barriga
Braço Manga Comprida
Saia
Pernas

FCOML
FTB
FBCOM
FPBS
FPBP

1
1
2
1
2

Pincel
Picareta
Erlenmeyer
Óculos de Mergulho
Apito
Chave de Parafusos
Telescópio

PPIN
PPIC
PE
POM
PA
PCP
PT

1
1
1
1
1
1
1

Ciência TC 1

7.
Kit Ciência
Perspectivas de Conjunto
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7.1
Kit Ciência
Figura Marie
Vistas Ilustradas
Perspectiva Explodida

Perspectiva Explodida

Vista Posterior Vista Lateral DireitaVista Lateral Esquerda Vista Frontal
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7.2
Tabuleiro Ciência
Ilustração
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15.30

R7

R6

R175

13

R24

R6

R20

R175

15

52

93

36

R9

R14

R21

R92

R44

R15

R19

12
6

26

41

67

17

R13

R5

R14

R20

24

16
9

13 24

R77

R7
R6

R6

R42

R23

R44

R141

9

R3
R6

55

11
2

53

R30

10
14

7

R9

R3

R4

R350

L

L'

Vista Frontal

Vista Superior

K K'

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Inferior

Erlenmeyer

Vista Lateral Esquerda Vista Lateral Direita

7.3
Vistas
Figura Marie
Peão Erlenmeyer
Escala 1/1
Mílimetro
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19 R1R2 24

57

41

24

36

8

12

52

93

9

11

11

11 1515

11

5

53

50

57

Vista Inferior

Vista Posterior

Pespectiva Conjunto

Vistas Conjunto

7.4
Vistas
Figura Marie
Peão Erlenmeyer
Escala 1/1
Mílimetro





40

5

21

8

40

Ø 6,56

2

R162

20

13

18

8

6

6,5

19

R162

6,5

20

50

346

9 5

200

2

5 75

9

5

10

16

5

Ø9

6,5

366

40

20
0

14

10

38
1

40
1

7575

5

68

50

21

40

400

2

6,5

18

21

50

40

50

6,5

18

50

75 75

21

6

Corte M-M'

M'

M

Vista Posterior

Vista Superior

Vista Frontal

Vista Inferior

8.
Vistas e Corte
Tabuleiro
Escala 1/1
Mílimetro
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logótipo

apenas logótipo

Fonte: Intersate Black Regular

CMYC 91, 6, 22, 1

CMYC 3, 15, 18, 0

CMYC 43, 34, 33, 44

CMYC 14, 31, 28,3

CMYC 74, 63, 55, 66

CMYC 91, 6, 22, 1

CMYC 43, 34, 33, 13

CMYC 93, 20, 36, 6

CMYC 15, 7, 6, 1

 mínimo 10mm  mínimo 5mm  mínimo 5mm

apenas símbolo ambos

símbolo

9. MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS
Assinatura e construção do símbolo

Utilizações possíveis

Cores, fonte e elementos associados

CURIOSOS
À DESCOBERTA

CURIOSOS
À DESCOBERTA

CURIOSOS
À DESCOBERTA

CURIOSOS
À DESCOBERTA

CURIOSOS
À DESCOBERTA

CURIOSOS
À DESCOBERTA
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 - CAPÍTULO 6  -

CONCLUSÕES
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6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esta investigação com o título “Design de Produto para Crianças Sobredotadas: 

Equipamento Lúdico-Pedagógico” teve com objectivo a criação de um brinquedo 

inclusivo que fosse de encontro às necessidades das crianças sobredotadas.

 A fim de orientar a investigação foram elaboradas as seguintes questões 

de investigação, que com o desenrolar da crítica literária e a pesquisa de campo foi 

sendo possível dar resposta.

- De que forma pode o Design de Produto contribuir para melhorar a vida das 

Crianças Sobredotadas?

 Sendo o design de produto uma área disciplinar que pretende cumprir 

funções ou satisfazer necessidades através da concepção de produtos e serviços, 

torna-se óbvio que a resposta seria através da concepção de um produto/serviço. Foi 

necessário então perceber o que é a sobredotação e de que forma afecta a vida das 

crianças sobredotadas, para definir o âmbito no qual o produto/serviço a desenvolver 

iria actuar. Definiu-se então que a área de actuação seriam as actividades lúdicas.  

 Assim sendo o design de produto pode contribuir para melhorar a vida das 

crianças sobredotadas, através da criação de um equipamento lúdico-pedagógico, 

uma vez que se verificaram algumas lacunas neste segmento do mercado.

 

- Quais são as necessidades específicas de uma criança com sobredotação em 

relação às actividades lúdicas?

 Como foi possível perceber através da crítica da literatura e da observação 

directa, as crianças sobredotadas são extremamente curiosas e ávidas de 

conhecimento, experimentação e aprendizagem, e desenvolvem interesses quase 

obstinados por certos assuntos. Necessitam de actividades enriquecedoras que 

potenciem a sua capacidade de criar e inventar, oferecendo o desafio e o estímulo que 

as mantêm envolvidas em algo. Têm dificuldades de integração e de interacção com 

outras crianças devido à incompatibilidade de interesses e por pensarem, resolverem 

problemas e gerirem situações de forma diferente, e de modo geral mais rapidamente 

que outras crianças.

 Estes aspectos serviram de base para estabelecer as características que 

o equipamento deveria ter. Sendo as linhas orientadoras para responder à última 

questão.
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- Quais as características que um brinquedo adequado a crianças sobredotadas 

deve ter?

 A resposta a esta questão constitui os requisitos estabelecidos para o 

equipamento (ver capítulo 4.2.). Um brinquedo adequado a crianças sobredotadas 

deve ser flexível, permitir a aprendizagem e exploração de interesses, potenciando 

a capacidade de inventar e criar e oferecendo desafio e estímulo, e fomentando a 

interacção social. 

 A investigação cumpriu todos os objectivos estabelecidos. Foi possível 

compreender o que é a sobredotação e de forma é que afecta a vida das crianças 

sobredotadas. Com esta informação estabeleceram-se recomendações para 

concepção do produto. E como resultado final obteve-se um equipamento lúdico-

pedagógico, experimentado e aprovado pelas crianças, educadores e pais. O 

equipamento como foi testado é adequado também a todas as crianças de modo 

geral, sendo inclusivo.

 O projecto desenvolvido trará então benefícios para todas as crianças de 

modo geral, em especial as sobredotadas para quem o equipamento foi pensado, 

permitindo que se divirtam, enquanto aprendem em conjunto com outras crianças. 

Beneficiarão também os pais e educadores, que terão ao seu dispor uma ferramenta 

para entreter e estimular os seus filhos/educandos.

 Por fim esta dissertação servirá como referência para futuras investigações 

que tenham a sobredotação infantil e o design de brinquedos como objectos de 

estudo.
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6.2. RECOMENDAÇÕES FUTURAS

 

 De futuro, em relação ao processo de design participativo com as acrianças, 

dever-se-á ter mais atenção à forma como se direccionam as actividades. As tarefas 

devem ser mais curtas e directas, evitando que as crianças dispersem. De preferência 

as actividades devem ser colectivas e o investigador deve participar no processo, 

orientando as crianças, ajudando a mantê-las focadas.

 Em relação ao projecto desenvolvido, muitos dos aspectos do produto/serviço 

foram apenas apontados, precisando de ser estudados, desenvolvidos e testados. 

 Em relação à usabilidade do site e do jogo. Dever-se-á verificar se a informação 

é clara e facilmente perceptível, e se a navegação em ambas as plataformas é intuitiva 

e eficaz, a fim de poder concretizar de facto ambas as plataformas, visto o protótipo 

do jogo ser um powerpoint e o site serem apenas layouts exemplificativos. 

Todo o conteúdo informativo do jogo deveria ser revisto e desenvolvido com ajuda 

de entidades ou pessoas especialistas em cada um dos respectivos assuntos, o que 

só seria possível com parecerias. Dever-se-ia explorar a possibilidade de o jogo ter 

botões de áudio, onde se pudesse ouvir as indicações, acções e conteúdo informativo, 

facilitando, e tornando mais rápido o jogo para as crianças mais novas que ainda 

não são muito ágeis na leitura e permitindo que crianças com deficiências visuais 

jogassem também, tornando o jogo mais inclusivo.  

 Ter-se-ão de fazer mais testes e experiências para averiguar qual será 

o mínimo de casas a avançar dependendo do número de tabuleiros em jogo, e do 

número de jogadores. Nas experiências realizadas com 4 tabuleiros, e 4 jogadores, os 

avanços eram sempre entre 3 a 9 casas, as experiências tiveram todas cerca de 1h de 

duração e ninguém nesse tempo conseguiu de facto cumprir o objectivo estipulado: 

realizar correctamente uma acção de tipo, em todos os tabuleiros. Teriam de realizar 

12 acções correctamente.

 Em relação às figuras, dever-se-ia explorar a possibilidade de terem rosto. 

Podia ser interessante, por exemplo, se cada figura fosse vendida com um conjunto 

de autocolantes com rostos diferentes para que as crianças pudessem escolher o que 

mais lhes agradasse.

 Poder-se-ia explorar o desenvolvimento de acessórios, como suportes para 

manter o tablet de pé, e reflectores caso se prefira utilizar a câmara frontal, e uma 

espécie de grande angular para a câmara, pois com mais de três ou quatro tabuleiros 

torna-se difícil apanhar a imagem de todos na câmara dificultando a sua identificação, 

e o respectivo funcionamento do jogo.
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