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“Children need art and stories and poems and music as much as 
they need love and food and fresh air and play.”

citação

(Phillip Pullman, 2012)
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resumo

ilustração, co-design, crianças, jardim-de-infância, criatividade, 
desenvolvimento infantil, storytelling.

O presente trabalho surgiu do gosto pela ilustração direccionada a um público 
infantil. Nesse sentido, procurámos desenvolver um projeto através da mesma 
que promovesse a criatividade e expressão plástica nos jardins-de-infância.

Com este trabalho, propomos-nos a criar atividades de co-design para crianças 
dos 3 aos 5 anos, para aplicar em jardins-de-infância, que estimulem a 
criatividade e imaginação das crianças.

Neste trabalho seguimos uma metodologia de investigação-ação, qualitativa e 
descritiva. Considerando o objetivo definido, criámos a atividade “Pequenos 
Monstros”, que inclui duas fases distintas: a construção dos personagens e o 
jogo de storytelling. Nesta atividade as crianças são desafiadas a criar o seu 
personagem, utilizando como suporte uma t-shirt. De seguida, cada criança 
“veste” o seu personagem para participar no jogo de storytelling. No jogo 
pretende-se que a turma construa uma história em conjunto, a partir de cartões 
ilustrados e usando os personagens como intervenientes.

A fim de averiguar qual seria o resultado desta atividade, foi realizada uma 
sessão experimental no Jardim de Infância de Buarcos, na Figueira da Foz. 

A avaliação da atividade experimental constou numa grelha de observação 
preenchida pelo investigador, numa entrevista semi-estruturada realizada à 
educadora e num questionário direcionado às crianças. 

Os resultados da observação da atividade nesta turma permitiu-nos perceber 
que as crianças revelaram um bom desempenho a nível da expressão plástica, 
demonstraram vários conhecimentos no contacto com os materiais e ferramentas 
e deram origem a resultados muito criativos. Os resultados desta atividade não 
podem ser extrapolados uma vez que se tratou de uma amostra única.

Para divulgação e acessibilidade da atividade, criámos uma plataforma digital, 
“Banana’s Playground”, onde todos os conteúdos e regras do jogo são 
disponibilizados online a educadores de infância, numa primeira fase.
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The present work was driven by the passion for illustration for children, therefore 
we aimed to create a project which would promote children’s creativity through 
illustration. 

With this work we propose to develop co-design activities for children between 
3 and 5 years old, to be applied at kindergartens with the purpose of stimulating 
children’s imagination and creativity.

For the development of this work we adopted an action-research approach. 
Once the goal was defined we developed “Little Monsters”, an activity that 
includes two different stages: the character building and the storytelling game. 
In this activity, children are challenged to create their own character (monster) 
on a t-shirt. After this step, children put on their t-shirt to play the storytelling 
game, using their characters as participants of the story. The point of the game 
is to have the children create a story together, guided by illustrated cards.

To verify how “Little Monsters” would work, we performed an experimental 
activity at a kindergarten, in Figueira da Foz.

The evaluation of the experimental activity consisted in three elements: an 
observation chart, an interview with the kindergarten teacher and an inquiry 
applied to children.

The results from the observation chart allowed us to find that children 
participated enthusiastically at the character building stage, showing many 
artistic skills, plus, the results were very creative.

To implement and promote this activity, we created an online digital platform, 
called “Banana’s Playground”, where all the contents and game rules are 
available for download, so that this activity can be reproduced.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como ponto de partida o gosto pessoal 
pela ilustração, e, em especial, pela ilustração infantil. Dada a 
importância que esta tem tido no meu percurso, senti-me 
motivada a promover a expressão plástica nos 
jardins-de-infância, contrariando o recurso excessivo às 
novas tecnologias. 

Daqui surgiu a vontade de realizar um projeto que 
envolvesse a ilustração e as crianças, criando atividades 
que incentivem um contato direto com materiais e que 
evitem o uso da tecnologia. 

Nos últimos anos, o uso de tablets, computadores e 
smarphones tem-se intensificado e a sua utilização tem-se 
alargado a uma população cada vez mais jovem, atingindo 
também as crianças. É comum encontrarmos crianças e 
jovens com um telemóvel ou um tablet na mão, seja nos 
transportes públicos ou enquanto aguardam na sala de 
espera de um consultório. 

O mercado de jogos digitais dirigidos a este público tem 
vindo a aumentar, com muitas aplicações classificadas 
como educativas, deste modo apelando também aos pais.

Embora com vantagens claras, conforme alertam os 
especialistas, o uso excessivo de dispositivos electrónicos 
pode trazer consequências negativas ao desenvolvimento 
das crianças. Se por um lado, as crianças facilmente 
apreendem o som e a imagem do telemóvel ou do tablet, o 
que promove o desenvolvimento de algumas partes do 
cérebro, por outro perdem o contacto com o outro, a 
destreza na motricidade fina e alteram a sua percepção da 
realidade (Subrahmanyam, Greenfield, Kraut e Gross, 
2001).

Assim, com este projeto, propomos-nos a conceber uma 
alternativa que estimule o desenvolvimento infantil e que 
contribua para contrariar o predomínio das tecnologias, 
promovendo a criatividade e a imaginação nas crianças – 
através de um processo de co-design, envolvendo a 
expressão plástica e o storytelling.

Considerando este objetivo, foi criada uma plataforma 
online destinada a educadores de infância, que 
disponibiliza materiais para serem usados nos 
jardins-de-infância, orientados para crianças dos 3 aos 5 
anos.
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Feita a pesquisa bibliográfica sobre o tema e o 
levantamento do estado da arte, optámos por uma 
metodologia de investigação-ação. Coutinho et al. (2009, 
p.360) apresenta a definição de investigação-ação descrita 
por Elliot (1993) como “o estudo de uma situação social 
que tem como objetivo melhorar a qualidade de ação 
dentro da mesma.”. Coutinho (2005) acrescenta que se 
trata de uma metodologia prática e interventiva, pois não só 
descreve uma realidade, mas também intervém nessa 
mesma realidade (Coutinho et al.,2009).

Procedeu-se, então, à construção do protótipo (T-shirts e 
jogo), recorrendo a conversas com especialistas da área 
nas várias fases de desenvolvimento do trabalho, 
seguindo-se a sua avaliação num jardim de infância com 
crianças dos 3 aos 5 anos, tendo sido avaliado o seu 
impacto, com recurso a um questionário dirigido aos 
alunos, uma entrevista à educadora, e a uma grelha de 
observação construída para o efeito.

Este projeto decorreu entre Dezembro 2016 e Outubro de 
2017, tendo a parte experimental sido realizada em junho de 
2017 no Jardim de Infância de Buarcos, na Figueira da Foz.

A dissertação que aqui se apresenta está organizada da 
seguinte forma: introdução, seguida da fundamentação 
teórica, (com devida revisão bibliográfica), que inclui a 
importância da ilustração na aprendizagem, o co-design 
com crianças, o storytelling, o desenvolvimento infantil dos 
3 aos 5 anos, a criatividade no desenvolvimento infantil, o 
plano curricular pré-escolar (recomendado pelo Ministério 
da Educação), e finalmente fizemos o levantamento do 
estado da arte.

Seguidamente, é apresentado o desenvolvimento 
projectual que inclui a metodologia utilizada, a descrição do 
projeto, a sua avaliação e os resultados observados.

Concluímos com a apresentação das considerações finais 
e dos desenvolvimentos futuros.
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Importância da ilustração na aprendizagem

A preocupação dos educadores, durante o processo de 
ensino do vocabulário, deverá ser ajudar as crianças a 
encontrar estratégias que lhes permitam aprender novas 
palavras. Na verdade, as crianças adquirem vocabulário, 
não só no ambiente escolar, mas também de forma natural 
através do seu contato com o mundo e da sua experiência 
do quotidiano. A quantidade de vocabulário apreendido em 
contexto escolar é mínima, quando comparamos com o que 
aprendem indiretamente através deste contato com o 
mundo exterior (Nicholas, 2007). É necessário que as 
crianças sejam constantemente expostas a novo 
vocabulário e, para isso, deve ser mostrada uma 
experiência de linguagem completa (a palavra e a imagem). 
O estudo de Nicholas (2007) sugere que deve ser utilizada 
uma combinação de ilustrações, com a visualização da 
palavra e a repetição e aplicação da mesma.

Segundo Paivio (2006), o desenvolvimento da codificação 
dupla (dual coding) começa a partir da formação de um 
substrato das representações não verbais, e das imagens 
derivadas das observações e comportamentos da criança 
relativamente a objetos e eventos concretos. As crianças 
reagem aos nomes dos objetos, estejam ou não na presença 
do mesmo, e começam assim a denominá-los e a descrevê-los.

No processo de aprendizagem da leitura, as palavras são 
mais rapidamente assimiladas quando acompanhadas pela 
imagem correspondente. 

Ao ensinar uma criança a ler, instrui-las a criar imagens 
mentais durante a leitura, melhora significativamente a sua 
compreensão e a sua aquisição de vocabulário. A combinação 
tanto de imagens mentais como visuais, com a elaboração 
verbal, produz ainda mais efeitos na promoção da 
compreensão e aprendizagem de textos (Paivio, 2006).

Greenhoot e Semb (2007) salientam que as imagens 
aumentam o nível de motivação e atenção em relação à 
informação que se pretende transmitir, tornando-a mais 
clara e compreensível. Estes autores referem os estudos 
de DeLoache (2000), Gopnik e Astington (1988), sobre a 
temática do desenvolvimento simbólico, que sugerem que a 
capacidade de relacionar duas representações da mesma 
coisa, evolui gradualmente entre os 2 e os 5 anos.

1.

1.1.
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Uma das funções principais da ilustração é, assim, auxiliar 
as crianças, quando estas iniciam o processo de aprender 
a ler: numa primeira fase, em que ainda não lêem, as 
ilustrações que acompanham o texto ajudam-nas a 
compreender o sentido do texto e a orientarem-se na história.

Sem a presença de ilustrações, o processo de 
descodificação dos textos, o desenvolvimento da 
capacidade de compreensão e a aquisição de vocabulário 
tornam-se tarefas difíceis de realizar para as crianças, 
durante a aprendizagem.

Nicholas (2007) descreve que foi observado, no ambiente 
de jardim de infância, o momento em que o educador lê uma 
história para os seus alunos, e verificou, pelos comentários 
e reações das crianças, que elas apreciavam mais a história 
contada se lhes fossem mostradas as imagens. Reparou 
também que os alunos ficavam indignados se não fossem 
os primeiros a ver as ilustrações no fim da história ser 
contada. Quando lhes é dada a oportunidade de observar 
as ilustrações do livro, as crianças apontam e identificam 
personagens, objetos e ações que se recordam de ter 
ouvido na história que lhes foi lida.  

Krauss e Glucksberg (1969) afirmam que muitas vezes, as 
falhas de comunicação ocorrem devido à dificuldade do locutor 
ou do receptor entenderem a informação corretamente, isto é, 
não serem capazes de associar uma palavra a um objeto 
de forma idêntica. Uma palavra pode ser devidamente 
adequada para descrever um objeto numa determinada 
situação, mas num outro contexto ser totalmente 
inadequada. Esta teoria sobre a relação de interlocutores, 
realça o facto de que a mensagem que se pretende 
transmitir deve ser formulada com base nas capacidades, 
conhecimento e experiência do receptor. 

Por outras palavras, esta mensagem deve ser compatível 
com o nível de aprendizagem e de literacia da pessoa que 
recebe a informação, para que esta seja corretamente 
compreendida. 

Segundo Oliveira (1995), o recurso à função simbólica tem 
início entre os 2 e os 3 anos de idade, correspondendo à 
capacidade de fazer com que uma palavra ou objeto 
represente um outro. Nesta fase, as crianças são capazes 
de usar imagens para representar as suas experiências, 
conseguem pensar em certos objetos e fazer comparações 
com aqueles que conhecem e que não se encontram 
presentes na situação. É através do brincar que a criança 
vai criando estas relações com o mundo exterior e fazendo 
associações palavra-objeto. O brincar, nesta idade, é 
frequentemente um comportamento solitário, e vai 
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gradualmente tornando-se mais social: entre os 3 anos e 
meio e os 4 anos, a criança prefere o modo de brincar 
associativo, que diz respeito a uma brincadeira compartilhada 
com outras crianças; o modo de brincar sócio-dramático e os 
jogos com regras vão aumentando com a idade. 

Oliveira (1995) debruça-se sobre os trabalhos de Piaget 
(1962) e Vygotsky (1978) que se têm dedicado ao estudo do 
brincar sócio-dramático, incidindo o seu foco para a 
pertinência que esta forma de brincar tem no desenvolvimento 
cognitivo da criança. Segundo Piaget (1962) o brincar 
possibilita que as crianças relacionem o mundo exterior 
com as suas próprias necessidades. Vygotsky (1978) 
considera o brincar simbólico como uma atividade de 
extrema importância para o desenvolvimento infantil. Este 
autor afirma que o brincar permite que as crianças 
desenvolvam um sistema de capacidades mentais, que 
possibilitam que estas pensem e ajam de formas diferentes. 
(Oliveira, 1995). Estes autores defendem que o brincar 
assume um papel fundamental para a formação da criança 
e para o seu desenvolvimento psico-social. O brincar 
sócio-dramático, correspondente ao faz-de-conta, ajuda a 
criança a interiorizar certos comportamentos necessários à 
sua formação como adulto, estimulando experiências 
sociais e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo. 
Promove, entre outros aspetos, a capacidade de se colocar 
no lugar do outro e dá oportunidade às crianças de 
perceberem como são os outros (Oliveira, 1995). 

O ensino de competências de literacia visual tem como 
principal propósito desenvolver a perspicácia estética nas 
crianças. Segundo Eisner (1993), referido por Nicholas 
(2007), a falta de desenvolvimento e exercício da estética 
representa uma falha no crescimento e educação da criança. 
Existem vários aspetos importantes da aprendizagem da 
leitura visual para o desenvolvimento humano. Este tipo de 
aprendizagem permite uma melhor interpretação e 
compreensão, já que a capacidade de utilizar a configuração 
visual permite às pessoas descodificar formas e palavras 
difíceis de definir (Nicholas, 2007). Este autor apresenta a 
ideia de literacia visual defendida por Arizpe e Styles 
(2003), Considine (1986), Debes (1969), O’Leary, Cook e 
Butland (2002), como o conjunto de competências que 
permitem ao espetador compreender, interpretar, criar e 
compor imagens e mensagens visíveis de maneira a 
comunicar eficientemente com os outros. O mesmo autor 
sublinha este conceito, citando a definição de Aanstoos 
(2003), que vê a literacia visual “as the ability to recognize 
and understand ideas conveyed through visible actions or 
images, as well as to be able to convey ideas or messages 
through imagery” (Nicholas, 2007, p.19).

22 ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Importância da ilustração na aprendizagem



Recentemente, o estudo do valor da literacia visual tem-se 
tornado num tema importante de investigação, avaliando-se 
o seu impacto no desenvolvimento cognitivo e na educação 
das crianças. Ainda, Nicholas (2007) refere os estudos de 
Aripze e Styles (2003), Arnheim (1993), Eisner (1993), Fang 
(1996) e De Good e Levin (1977), que mostram que o 
desenvolvimento da literacia visual se tem mostrado 
vantajoso na aquisição de competências de leitura, tanto 
quando as crianças ainda estão a aprender a ler, como 
quando já possuem essa habilidade.

Male (2007) refere que, ao analisar de forma abrangente o 
conceito de linguagem visual, é preciso ter em 
consideração a noção de inteligência visual. Para uma 
imagem ser visualmente eficaz e bem sucedida, há que ter 
em conta vários aspetos: parecer estético, gosto pessoal, 
uso emotivo da cor, textura, forma e simbolismo. Estes 
aspetos estão ligados à subjetividade das pessoas e às 
suas preferências individuais, apesar de a ilustração ser 
uma disciplina objetiva. Para que se possa afirmar que uma 
imagem ou ilustração tem qualidade, temos de considerar 
se está contextualmente bem inserida, e se a mensagem 
pretendida é comunicada com sucesso.

Os educadores devem dar às crianças a oportunidade de 
aprender através de instruções mais rigorosas, que 
permitam que estas melhorem a sua inteligência visual. 
Deste modo, facilitam a compreensão de uma grande 
variedade de conceitos que assumem uma configuração 
visual. Considera-se que utilizar ilustrações como ferramenta 
de leitura proporciona essa oportunidade (Nicholas, 2007).

Nicholas (2007) acrescenta que a maioria dos educadores 
considera que aprender o som e a visualização da palavra é 
a forma mais efetiva de ensinar as crianças a ler. Por outro 
lado, uma abordagem multimodal que conjugue diversas 
ferramentas deve ser também ponderada pelos educadores. 
Esta abordagem pode ser a combinação do som e 
visualização da palavra, como referido anteriormente, 
associando também a ilustração do conceito à palavra.

Na atualidade, as crianças são mais graficamente orientadas 
do que as gerações anteriores; os educadores têm aqui um 
papel determinante, acrescentando ferramentas gráficas ao 
processo de aprendizagem (Nicholas, 2007).

Os planos de leitura deveriam, por isso, ampliar as suas 
metodologias e aplicar abordagens inovadoras que 
contribuam positivamente para a melhoria do processo de 
aprendizagem das crianças – privilegiando o recurso à 
ilustração (Nicholas, 2007). 
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Nicholas (2007) refere um estudo de Arizpe e Styles (2003), 
sobre a leitura de imagens por crianças, em que os autores 
concluíram que as ilustrações permitem às crianças aceder 
a narrativas e ideias que normalmente não lhes são 
acessíveis quando são confrontadas apenas com o texto. 
Concluíram também que, ao ser desenvolvida uma 
estratégia de leitura de imagens com as crianças, houve 
uma evolução das capacidades cognitivas. Quando o livro 
ilustrado era discutido pelas crianças, entre si, notava-se 
um desenvolvimento do pensamento visual e um melhor 
desempenho cognitivo. A evolução das competências de 
leitura era demonstrada através das conexões que as 
crianças faziam entre imagem e palavra.

Os estudos destes autores afirmam que, para as crianças, ler 
imagens constitui a mesma complexidade do que ler palavras. 
Com o acompanhamento dos educadores, as crianças vão 
gradualmente treinando a sua capacidade de literacia visual, 
vão aplicando estratégias que permitem abordar a leitura 
multimodalmente, tornando-se mais capazes de pensar. 
Quando é permitido às crianças discutir os livros ilustrados e 
expressar a sua opinião sobre o que estão a ver com os 
colegas, elas têm a oportunidade de explorar o seu próprio 
conceito sobre o mundo que as rodeia (Nicholas, 2007).
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Co-design com crianças

Vaagakallio, Lee e Mattelmaki (2009) consideram que o 
co-design é uma abordagem decorrente do design 
participativo, que se refere a uma atividade em que os 
potenciais utilizadores são desafiados a contribuir com 
ideias para que sejam projetadas novas soluções. Por 
co-design entende-se um processo colaborativo de partilha 
de conhecimento, em que as capacidades e experiências 
dos vários participantes são usadas como contributos para 
criar novas soluções. O papel de um designer no processo 
de co-design pode ser o de participante ou de facilitador da 
atividade. O termo facilitador corresponde a “alguém que 
ajuda uma pessoa ou organização, a fazer algo mais 
facilmente, ou encontrar a solução para um problema, 
através da discussão dos assuntos e sugestão de maneira 
de fazer as coisas” (Cambridge Dictionary). 
Independentemente do caminho tomado, a função do 
designer deve passar sempre por incentivar o pensamento 
criativo dos participantes, dar apoio e gerir o diálogo entre 
eles, já que um dos princípios do co-design é facilitar a 
colaboração criativa e geradora de ideias (Vaagakallio, Lee 
e Mattelmaki, 2009).

Estes autores realizaram um estudo, no qual os potenciais 
utilizadores correspondem às crianças que, divididas em 
equipas, são desafiadas a projetar algo sem a influência 
direta dos profissionais de design no processo criativo. Todo 
o cenário, tarefas e material usado foram pensados com o 
objetivo de incentivar a criatividade nas crianças, 
colaborando e contribuindo para o processo de design.

Este estudo teve como fim explorar de que forma os 
métodos e ferramentas de co-design (geralmente 
desenhadas para adultos) se adaptam no caso de serem 
aplicados com crianças. As orientações daí decorrentes 
passam por amplificar a criatividade dos participantes, 
preparar um cenário propício a negociações construtivas e 
basear possibilidades futuras em situações atuais. Com o 
objetivo de dar resposta a estas diretrizes, a atividade 
desenvolvida neste estudo é constituída por três fases: 
criação de ferramentas (make tools), jogos de design 
(design games) e idealização no local (ideation in-situ).

1.2.
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A fase de criação de ferramentas (make tools) é formada 
por kits de utensílios, por exemplo blocos com velcro e 
imagens. Estes kits revelaram-se úteis ao permitirem que os 
participantes se expressassem através da criação de 
artefactos com os materiais disponíveis, proporcionando 
foco na atividade de co-design. 

Os jogos de design (design games) fornecem cenários lúdicos, 
destinados a equipas multidisciplinares para explorarem 
oportunidades de design em conjunto. O facto de existirem 
regras e peças de jogo, faz com que surja o diálogo entre os 
participantes (Vaagakallio, Lee, Mattelmaki, 2009).

A fase de idealização no local (ideation in-situ) diz respeito à 
aplicação das atividades de co-design no quotidiano do 
utilizador, integrando as ideias no seu contexto real. A 
experiência ocorreu em contexto de sala de aula, numa 
escola primária na Finlândia, com crianças dos 7 aos 9 anos.

Nesta experiência, a tarefa dada aos alunos, na fase de 
criação de ferramentas, teve como objetivo criar um 
dispositivo inteligente e interativo, que auxiliasse a 
aprendizagem e colaboração das equipas. Neste contexto, 
foi pedido aos alunos que criassem um “learning buddy”, 
divididos em equipas de quatro. Antes de ser iniciada a 
tarefa, os alunos foram desafiados a pensar em equipa sobre 
que tipo de “learning buddy” gostariam de ter, o que ajudaria 
na aprendizagem dos grupos, o que poderiam fazer com este 
dispositivo e como este funcionaria. Foi também sugerido 
aos alunos que tivessem em consideração os artefactos 
envolventes na sala de aula, com o fim de desencadear 
ideias no momento de criação dos seus “learning buddies”.  
Os materiais disponibilizados nesta fase consistiram em 
blocos, pedaços de cartão cortados previamente e botões 
com diversos símbolos. Esta fase da experiência resultou em 
artefactos semelhantes a robots com funcionalidades 
imaginativas (Vaagakallio, Lee, Mattelmaki, 2009).

Através do processo de criação de ferramentas, as crianças 
ativaram a sua inspiração e começaram a gerar ideias a 
partir da manipulação e construção de materiais. Algumas 
sentiram necessidade de alterar as formas do material 
disponibilizado, de modo a corresponderem à forma que 
pretendiam. Este fenómeno não foi observado nas 
experiências de co-design realizadas com adultos. Apesar 
de todo o entusiasmo e facilidade que as crianças 
demonstraram nesta fase, estavam mais focadas no ato de 
construir do que em usar este processo para refletir sobre 
situações do quotidiano.

Na fase de jogos de design (design games), foi implementado 
um jogo, desenhado para que as crianças criassem 
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cenários do seu dia a dia, relacionados com questões 
ambientais. O jogo é composto por um tabuleiro, peças, um 
dado, cartas com tarefas e cartas com cenários. O 
funcionamento do jogo passa por lançar o dado, mover as 
peças no tabuleiro do jogo, e retirar cartas à vez. As cartas 
contêm instruções e sugestões para a construção dos 
cenários ou para criar discussão de ideias. Os cenários 
representam situações do quotidiano das crianças, como 
por exemplo o ato de lavar os dentes.  Para além disto, as 
cartas de cenários incluem balões de fala vazios. Assim, 
cada criança na sua vez podia escolher um cenário, 
completar os balões de fala com frases e contar a sua 
história, baseando-se na sua experiência do dia a dia. No 
fim, verificou-se que as crianças não foram capazes de 
captar o significado do jogo, e que não cumpriram as regras 
na totalidade, consequência de não terem compreendido 
corretamente as instruções dadas anteriormente 
(Vaagakallio, Lee, Mattelmaki, 2009).

No fim desta atividade, Vaagakallio, Lee e Mattelmaki (2009) 
concluíram que o que mais interessava às crianças era a 
aparência dos seus artefactos, em vez de procurarem de 
que forma os seus artefactos poderiam gerar soluções. 
Devido ao facto de ser usado o seu ambiente do quotidiano, 
as crianças têm a oportunidade de serem peritas na 
situação em questão, contribuindo para um clima mais 
descontraído. A sala de aula é um ambiente familiar para as 
crianças, mas a existência de regras originou uma inibição 
da criatividade e da colaboração. 

Para estes autores, a parte de agir como facilitador da 
atividade foi desafiante, no sentido em que havia momentos 
em que era preciso estar em diversos sítios da sala ao 
mesmo tempo. Era necessário auxiliar as crianças a 
recortar, colar, clarificar tarefas, e ainda assumir o papel de 
observador e investigador. Os autores verificaram que, 
durante a fase de criação de ferramentas, as crianças 
demonstraram motivação e entusiasmo ao executar as tarefas 
solicitadas. As configurações, simples e ambíguas, 
encorajaram as crianças a fazer diversas interpretações. 
Esta é uma das vantagens da criação de ferramentas, 
sendo uma tarefa acessível e um bom ponto de partida para 
gerar ideias, uma vez que um dos objetivos do co-design é 
encorajar as pessoas a pensar alto. Os autores concluíram 
que as crianças ainda não possuem maturidade suficiente 
para ter conversas construtivas e fazer negociações dentro 
do grupo, sendo estes pré-requisitos do co-design. Ainda 
assim, acrescentam que cada processo de co-design é 
único, dependendo de elementos que se vão alterando, 
como as pessoas, os locais, as tarefas e as ferramentas.
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No fim da atividade experimental, as crianças demonstraram 
desejo de ficar com os seus artefactos para poderem mostrar 
aos pais, uma vez que se sentiram orgulhosos com as suas 
construções. Esta ligação emocional que as crianças têm 
com os artefactos que constroem deve ser vista como uma 
forma de motivação (Vaagakallio, Lee, Mattelmaki, 2009).

A colaboração criativa envolvendo crianças comporta uma 
série de desafios específicos que têm de ser considerados, 
já que têm uma forma diferente de expressar ideias e de 
lidar com tarefas estruturadas. Devido a este facto, os 
métodos de recolha de informação e de criação de soluções 
devem ser adaptados às suas capacidades. No co-design, 
os participantes são incentivados, através de ferramentas 
geradoras de ideias (por exemplo colagens ou mock-ups), a 
expressar as suas experiências e desejos, com o fim de 
contribuir para a realização de projetos (Vaagakallio, Lee, 
Mattelmaki, 2009).

Embora se reconheça o potencial da participação das 
crianças nestes processos, há ainda resistência por parte de 
alguns adultos, que desconsideram as capacidades das 
crianças, no que diz respeito a planear, projetar e construir 
(Wake e Eames, 2013).

Wake e Eames (2013) apontam que Koralek e Mitchell 
(2005) reconheceram as crianças como designers natas, 
pois são desprovidas de certos constrangimentos que 
surgem com a idade adulta, e afirmam que, apesar desta 
vantagem, ainda não possuem capacidades nem 
conhecimentos suficientes para executar projetos que 
exijam alguma complexidade. Do exposto se deduz que os 
projetos de co-design envolvendo crianças devem ser 
adaptados, de modo a corresponderem às suas 
capacidades e conhecimentos, e assim ser concebido um 
projeto adequado à sua faixa etária que contribua 
positivamente para a sua formação.

Buccarelli (1994), referido por Steen (2013), considera que 
um projeto de design é sempre um exemplo de co-design, 
por consistir num processo inerentemente social. Steen 
(2013) aponta os vários benefícios que são proporcionados 
pelo co-design, entre eles melhorar os processos de 
produção de ideias, a capacidade de tomar decisões e 
promover a cooperação e a criatividade. Este autor refere 
dois papéis da imaginação, considerados por Fesmire 
(2003). Segundo o autor, a imaginação é vista como uma 
forma de reagir instantânea e empaticamente aos outros e 
aos seus sentimentos e pensamentos. Outra função da 
imaginação é possibilitar uma escapatória aos padrões 
atuais, imaginando alternativas.

28 ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Co-design com crianças



Hickman (1998), mencionado por Steen (2013), reconhece 
que o co-design é um processo que conjuga imaginação e 
investigação. O autor considera o co-design uma atividade 
reflexiva, a qual, através da combinação de ferramentas e 
materiais, tangíveis ou conceptuais, e do seu 
enquadramento num cenário de inovação e criatividade, se 
visa a produção de algo novo. Assim, o co-design pode ser 
tomado como um processo colaborativo de design thinking, 
ou seja, um processo que envolve a imaginação e a 
investigação, envolvendo a criação de ideias e a 
combinação de conhecimento, uma vez que remete para a 
importância da ligação do pensar e sentir, do fazer e refletir, 
ajudando os participantes a estarem mais conscientes dos 
seus pensamentos e sentimentos, bem como das suas 
funções e interesses. O facto de se tornarem conscientes do 
seu envolvimento, faz com que os participantes comecem a 
ser mais efetivos no processo de co-design, podendo 
aprender e criar em equipa, enfrentar problemas na vida 
real e desenvolver soluções funcionais (Steen, 2013).
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Storytelling

Por storytelling entende-se o processo de construir 
estruturas de narrativa, presente em vários aspetos da vida 
de uma criança. Durante a infância, o storytelling é usado 
como método de desenvolvimento, ajudando as crianças a 
expressarem-se e a atribuírem significado ao mundo que as 
rodeia. Esta técnica visa também amplificar as capacidades 
de comunicação, de reconhecimento, de memória, 
fortalecendo deste modo a relação adulto-criança. O ato de 
contar histórias integra o percurso de desenvolvimento da 
maioria das crianças, com o objetivo de melhorar as suas 
habilidades, no que diz respeito à linguagem, literacia, 
interpretação, análise e síntese. Para tal, os adultos devem 
estar preparados e disponíveis para as ouvir contar as suas 
histórias, expressando-se através dos seus próprios 
termos. A fim de preservar a sua auto-estima e respeito por 
si mesmas, as crianças devem sentir liberdade para serem 
autênticas. Para isso necessitam de compreender, aceitar e 
reconhecer os seus sentimentos, e clarificar o que pensam 
e sentem (Garzotto, Paolini, Sabiescu, 2010).

Estes autores afirmam que existem vários métodos de 
storytelling que impulsionam o desenvolvimento da 
linguagem e das capacidades de expressão. Tal como já 
referido, as crianças entre os 3 e os 4 anos brincam 
sobretudo num “mundo imaginário”: interessam-se por 
inventar histórias e dramatizá-las com outras crianças, 
utilizando acessórios, como por exemplo bonecas. Nesta 
idade, as crianças fazem perguntas frequentemente, revelam 
gosto por desenhar e por brincar com barro e construir 
artefactos. Estas atividades são consideradas benéficas, 
quando comparando com atividades formais e estruturadas 
de aprendizagem. O método de storytelling permite às 
crianças criarem cenários baseados na sua imaginação. 
Este tipo de exercício dá-lhes, entre outras, a oportunidade 
de expressar em formato de história a sua postura em 
relação a atos de violência e conflitos (UNICEF, 2005).

Segundo Malkina (1995), os educadores devem 
proporcionar um ambiente de aula favorável à estimulação 
do pensamento e dos sentimentos e, ao mesmo tempo, 
treinar as capacidades de falar e ouvir. A utilização de 
histórias contribui para este tipo de ambiente.

1.3.
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O autor afirma que o storytelling traduz a experiência de 
vida e de linguagem, isto é, as histórias refletem o mundo 
envolvente e criam uma realidade própria, correspondendo 
às necessidades cognitivas, emocionais e psicológicas das 
crianças; menciona igualmente Zaporozhets (n.d.), que 
afirma que o storytelling oferece às crianças uma 
experiência semelhante ao brincar. Este denomina a 
participação mental das crianças como “percepção ativa”, 
defendendo que esta permite que “entrem” na história, de 
modo a se identificarem com as personagens e a participar 
ativamente nos acontecimentos da história.

É necessário perceber que tipo de informação é 
compreendida pelas crianças, para que estas consigam 
formar uma representação mental da história; se não forem 
capazes de transformar a informação em significado, a 
narrativa não faz sentido para elas. Ao introduzir imagens 
nas histórias, estamos a facilitar este processo de traduzir 
informação em representação mental.

Através da observação feita pelo autor, demonstrou-se que 
o envolvimento prático das crianças no storytelling facilita a 
compreensão, dando à criança a oportunidade de se 
identificar com as personagens (Malkina, 1995).

Nicolopoulou et al. (2015) avaliou se a inclusão do contar 
histórias e da respetiva dramatização no plano curricular 
dos jardins de infância influencia o desenvolvimento das 
crianças, melhorando as suas capacidades narrativas e 
orais, a sua literacia e as suas competências sociais. 

Para tal, desenvolveu um estudo que envolveu um total de 
149 crianças entre os 3 e os 4 anos. Designado pelo autor 
como “storytelling and story-acting practice” (STSA), consiste 
numa atividade que conjuga o contar histórias e a 
dramatização das mesmas - método desenvolvido por 
Vivian Paley em 1990 e frequentemente usado nas 
pré-escolas nos Estados Unidos (Nicolopoulou et al., 2015). 

A STSA funciona em contexto de sala de aula e as crianças 
são desafiadas a contar uma história, que as educadoras 
escrevem à medida que o aluno dita, seguindo-se a leitura 
da história à turma. Mais tarde, a criança que criou a 
história escolhe o colega com quem a vai encenar. 
Tratam-se normalmente de histórias irreais, de fantasia, 
pois não lhes são impostos nenhuns tópicos ou tipo 
específico de história: o aluno tem a liberdade total para 
inventar o que desejar, dando-lhe a possibilidade de 
imaginar qualquer coisa. Esta atividade trouxe resultados 
importantes e potenciadores do desenvolvimento das 
várias capacidades das crianças, verificando-se que o 
contar histórias desenvolve capacidades cognitivas, 
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simbólicas, de expressão e de relações sociais. O facto de 
a história inventada pela criança ser escrita e lida pela 
educadora à turma permite que os alunos se familiarizem 
com a escrita e com o vocabulário. As crianças possuem 
um gosto natural por contar histórias, o facto de estas 
serem depois encenadas em conjunto com um colega à 
sua escolha oferece-lhes ainda mais motivação para 
inventar e compor histórias. Para além disso, a criança não 
conta a história apenas ao adulto, mas também a comunica 
aos colegas, inserindo-se assim num cenário de partilha 
com o público, melhorando a sua capacidade de exposição 
oral. Os alunos podem também utilizar elementos das 
histórias uns dos outros, reconstruindo a sua narrativa 
(Nicolopoulou et al., 2015). 

Quando a STSA é integrada no plano curricular do 
jardim-de-infância como atividade regular da sala de aula, 
os alunos assumem três papéis interrelacionados: criar 
histórias e ditá-las, fazer parte da sua dramatização, e 
ouvir e assistir à encenação das histórias. A STSA, inserida 
no contexto da turma e no quotidiano das crianças, tem 
uma forte influência no campo relacional e emocional 
(Nicolopoulou et al., 2015). O estudo apresentado pela 
autora foi aplicado em seis turmas de jardim-de-infância, 
com um total de 149 alunos. Durante o ano escolar, foi 
inserido o programa STSA e devido à aplicação de um 
teste antes e depois da aplicação do programa, foi possível 
verificar que estas crianças melhoraram o seu nível de 
compreensão e domínio da narrativa, as suas habilidades 
no ato de fazer-de-conta, a sua capacidade de compor 
histórias e de reconhecimento de palavras e as suas 
competências sociais. Notou-se ainda um aumento da sua 
desinibição, uma evolução da sua auto-regulação e um 
desenvolvimento da aprendizagem (Nicolopoulou et al., 2015).
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Desenvolvimento Infantil dos 3 aos 5 anos

Cavicchia (n.d.), descrevendo o desenvolvimento da 
criança, menciona o período simbólico como 
correspondente à fase na qual a criança faz a transição 
entre a inteligência sensório-motora e a inteligência 
representativa. Na fase do pensamento representativo, a 
criança faz uma reconstrução do objeto, do tempo, do 
espaço, das categorias lógicas de relações com esse novo 
nível de representação, reconstrução que vai acontecendo 
progressivamente dos 2 aos 12 anos de idade. A primeira 
fase é designada por representação simbólica, ou seja, a 
criança não pensa na forma escrita de um conceito, esta 
apenas o vê representado mentalmente. Para a criança 
nesta idade, o mundo não é organizado em categorias 
lógicas, mas sim em elementos individuais relacionados 
com a sua experiência pessoal. A capacidade de 
representação possibilita o desenvolvimento da principal 
função deste período, a função simbólica, surgindo nas 
suas diferentes formas: linguagem, imitação, imagem 
mental, desenho e jogo simbólico. Todas estas formas 
correspondem a modos diferentes de expressão da função 
simbólica (Cavicchia, n.d.).

É entre os 2 e os 5 anos que a criança adquire a linguagem, 
consequentemente formando um sistema de imagens. 
Nesta fase, a palavra ainda não é tomada como um conceito, 
mas evoca uma realidade individual que corresponde ao 
pensamento imagístico da criança. A criança reconstrói o 
mundo no plano representativo, a partir de si mesma, ou 
seja, através das suas próprias experiências no mundo que 
a rodeia. Neste período, pode ser verificado o pensamento 
imagístico no jogo simbólico, no qual a criança altera o real 
de acordo com as suas necessidades e desejos do 
momento. Neste caso, o real é transformado pelo 
pensamento simbólico à medida que o jogo se desenrola, 
com base nas exigências que este vai requerendo. Este 
pensamento é dominado pelo simbolismo individual, pessoal 
e incomunicável. Não sendo considerado um pensamento 
social, este debruça-se sobre conceitos particulares, 
suscitando realidades individuais que correlacionam o 
simbolismo próprio de cada criança (Cavicchia, n.d.).

Vygotsky (1966) dedicou-se ao estudo do desenvolvimento 
intelectual das crianças, evidenciando a relação destas 
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questões com a teoria do brincar e a sua relevância no 
campo do desenvolvimento e da educação. Apesar de 
Paley, a autora da STSA, não se ter baseado 
exclusivamente no trabalho desenvolvido por Vygotsky, 
afirma que este teve alguma influência, em especial no que 
diz respeito à teoria do brincar. Segundo Vygotsky (1966), o 
brincar é caracterizado por dois elementos interligados: 
uma situação imaginária e as regras próprias da situação 
em questão. Este autor afirma também que sempre que a 
brincadeira envolve uma situação imaginária, existem 
regras, e que os jogos geridos por regras contêm uma 
situação imaginária (Vygotsky, 1966). Quando uma criança 
brinca ao faz-de-conta, aquilo que lhe passa despercebido 
no seu quotidiano traduz-se nas regras que esta vai adotar 
e no seu comportamento durante a brincadeira. O ato de 
brincar baseia-se em dois princípios aparentemente opostos: 
o imaginário, que se caracteriza como espontâneo, e a 
aplicação de um conjunto de regras. Assim, o brincar é uma 
atividade flexível, agradável e voluntária gerida por regras. 
Os sistemas de regras são essenciais no universo da 
brincadeira e surgem a partir da satisfação e do compromisso 
das crianças com a atividade (Nicolopoulou et al., 2015).

Vygotsky (1966) afirma que é no ato de brincar que as 
crianças começam a impor regras por si próprias, em vez 
de se guiarem por regras impostas por outros. Brincar exige 
e promove a auto-regulação, sendo considerada uma forma 
de aprendizagem, pois é necessário o domínio destas 
regras (Nicolopoulou et al., 2015). Vygostsky (1966) 
acrescenta ainda que é através da brincadeira que a 
criança cria a estrutura significado-objeto, ou seja, a partir 
do significado da palavra domina e determina o seu 
comportamento face ao objeto em questão.  

Nicolopoulou et al. (2015) conclui, com base nos estudos 
de Berk (1994), Bodrova & Leong (2003), Creasey, Jarvis, 
& Berk (1998), Diamond, Barnett, Thomas, & Munro (2007), 
Hirsh-Pasek et al.(2009), que o ato de brincar é uma 
atividade que promove o desenvolvimento de capacidades 
cognitivas e competências sociais, tais como a cooperação 
e a auto-regulação. Acrescenta ainda que a teoria de 
Vygotsky sugere que não é suficiente alternar atividades 
académicas e didáticas com períodos de brincadeira livre e 
espontânea: é necessário integrar esta prática educacional 
no plano escolar, de modo a promover o desenvolvimento e 
a educação das crianças (Nicolopoulou et al., 2015).

Kiliçgun (2014) realizou um estudo que diz respeito ao 
recreio e ao tipo de jogos que as crianças dos 3 aos 6 anos 
gostam de fazer nesse ambiente exterior. O recreio ou 
jardim da escola é o sítio onde várias necessidades das 
crianças são respondidas, como o contacto com o ar livre, o 
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relaxamento, a aprendizagem, o movimento e o brincar. 
Shim, Herwig e Shelley (2001), referidos por este autor, 
afirmam que as crianças revelam comportamentos mais 
complexos nas suas relações com os colegas no ambiente 
exterior, do que se estiverem num espaço interior. Esta 
ideia é confirmada por especialistas da infância, pais e 
professores, que afirmam que os jardins exteriores são uma 
maior fonte de entretenimento para as crianças do que os 
espaços fechados. Neste estudo, realizado com crianças 
dos 3 aos 6 anos, foi recolhida informação com o objetivo 
de perceber que tipo de jogos gostavam de fazer no 
recreio, e dele surgiram duas categorias dominantes: os 
jogos de imaginação e os jogos cooperativos. A primeira diz 
respeito a jogos em que as crianças assumem um certo 
papel, brincando através da imaginação e da criatividade; a 
segunda categoria corresponde a jogos que seguem uma 
série de regras e que são organizados com um 
determinado objetivo. Foi concluído a partir deste estudo 
que as crianças dos 3 aos 5 anos têm preferência pelos 
jogos de imaginação, enquanto as crianças de 6 anos se 
interessam mais pelos jogos cooperativos. Esta 
investigação revelou também que, à medida que a idade 
aumenta, a preferência por jogos simbólicos e imaginativos 
diminui, e começa a haver um maior interesse por jogos 
com regras e com características sociais. Esta evolução 
acontece em função do desenvolvimento próprio da idade. 
A preferência por jogos individuais e por jogos de grupo 
também varia conforme a idade. Neste estudo conclui-se 
que as crianças dos 3 aos 4 anos preferem jogar 
individualmente e as dos 5 aos 6 tendem a escolher jogos 
de grupo (Kiliçgun, 2014).

O jogo é uma das formas da criança demonstrar o seu 
desenvolvimento em diversos aspetos da sua experiência, 
sendo este um dos aspectos fundamentais na infância. 
Para as crianças, o jogo constitui uma infinidade de 
possibilidades, sendo elas capazes de jogar em qualquer 
lugar, momento, situação e com tudo o que as rodeia. Para 
um crescimento saudável, é necessário dedicar tempo ao 
jogo e criar ocasiões para que este aconteça, já que este 
proporciona às crianças oportunidades de desenvolvimento 
através das experiências que proporciona. Por isso, é 
imperativo promover o jogo adequado à idade e às 
necessidades e interesses das crianças, considerado pela 
UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the 
Child) um dos direitos básicos da criança. As crianças 
devem ter a possibilidade de planear, realizar e concluir os 
jogos como mais desejam, sendo essencial fornecer um 
ambiente propício a estimular a execução de jogos que 
auxiliem as crianças durante a sua experiência de 
aprendizagem (Kiliçgun, 2014).
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Criatividade no desenvolvimento infantil

A criatividade é uma condição essencial do ser humano, e 
tudo aquilo que foge à rotina e que envolve inovação 
contribui para o processo criativo humano. Pode ser 
observada a manifestação de processos criativos, desde 
cedo, nas crianças, e podemos identificá-los especialmente 
nas suas brincadeiras. Esta é uma das áreas mais 
importantes da educação e da psicologia infantil, nas quais 
se procura perceber de que modo o desenvolvimento da 
criatividade influencia o desenvolvimento geral da criança e 
o seu amadurecimento (Vygotsky, 2004). 

De acordo com este autor, a base da criatividade 
encontra-se na habilidade de combinar elementos já 
existentes de novas formas, originando novas estruturas. 
Este processo criativo não surge de uma só vez; pelo 
contrário, é um processo lento que se desenvolve 
gradualmente, evoluindo de formas simples para formas 
mais complexas. Cada etapa de desenvolvimento possui a 
sua própria expressão e cada fase da infância possui o seu 
modo característico de criação. 

A atividade criativa que deriva da habilidade que o nosso 
cérebro possui de combinar elementos, é denominada pela 
psicologia como imaginação ou fantasia. No quotidiano, a 
imaginação corresponde a algo que não é real e, por isso, 
não é possível ter nenhum sentido prático. Mas, na verdade, 
a imaginação é a base de toda a atividade criativa e é uma 
componente importante da vida cultural, possibilitando também 
a criação artística, técnica e científica (Vygotsky, 2004).

A relação entre imaginação e realidade baseia-se no facto 
de tudo o que é criado pela imaginação ter origem em 
elementos da realidade e da experiência prévia de um 
indivíduo. A atividade criativa está diretamente dependente 
da riqueza e diversidade da experiência prévia da pessoa. 
É esta experiência que fornece o material a partir do qual 
surgem os produtos da fantasia (Vygotsky, 2004).

Sawyer et al. (2003) apontam que vários estudiosos, ao 
longo dos anos, têm vindo a notar semelhanças entre a 
criatividade artística e a brincadeira das crianças, o que 
levou muitos investigadores a sugerir que a atividade 

1.5.
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artística e o ato de brincar das crianças provêm da mesma 
origem. Este autor salienta a opinião de Schiller (1968), que 
defende a relação entre o impulso criativo e o brincar das 
crianças. O ensino excessivamente estruturado nas salas 
de aula é muitas vezes criticado, na medida em que se 
acredita que este tipo de rigor acaba por suprimir a 
capacidade natural das crianças para a criatividade. Freud 
também faz um paralelismo entre as crianças e os artistas, 
afirmando que ambos criam um mundo próprio, 
reorganizando-o de uma forma diferente, conforme mais 
lhes agradar. Freud defende ainda que os mundos de 
fantasia são criados pelas crianças e artistas com a mesma 
motivação: a vontade de satisfazer um desejo não realizado 
(Sawyer et.al, 2003).

Nos anos 70, surgiram diversos estudos que apontam que 
as crianças que recorrem mais ao faz-de-conta para brincar 
são mais capazes de proceder ao pensamento divergente. 
Muitos investigadores consideram que o faz-de-conta na 
infância corresponde a um precursor para a criatividade 
(Sawyer et.al,2003).

Existe também uma longa tradição de investigação sobre o 
desenvolvimento das habilidades artísticas nas crianças e o 
papel das artes na educação, realizada por investigadores 
da área da educação, que procuram encontrar a melhor 
forma de integrar educação das artes no plano curricular. 
Eisner (1998) afirma que o ensino das artes influencia 
beneficamente, e de forma única, o desenvolvimento das 
crianças, acrescentando que este tipo de educação 
contribui para o desenvolvimento de capacidades ligadas à 
criatividade, nomeadamente, para um nível avançado de 
pensamento, capacidade analítica, resolução de 
problemas, pensamento reflexivo e autorregulação (Sawyer 
et.al, 2003).

Por ser difícil de definir, baseamo-nos na acepção que 
Barron e Harrington (1981) dão à criatividade: conquista 
socialmente reconhecida na qual surgem produtos 
originais. Uma ideia criativa deve ser original, mas apenas 
originalidade não é suficiente, uma vez que essa nova ideia 
pode ser considerada como ridícula ou sem sentido. Para 
além de ser original, uma ideia criativa deve ser também 
apropriada, e deve ser reconhecido o seu valor social, de 
alguma forma, para alguma comunidade (Sawyer et.al, 
2003).

Os estudos de Barron e Harrington (1981) sobre a 
personalidade dos indivíduos criativos, demonstram que 
estes tendem a ser ativos, curiosos e não convencionais 
(Sawyer et.al, 2003).
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Resumindo, a criatividade é considerada como um 
processo que se desenrola ao longo do tempo, e não uma 
característica estática dos indivíduos ou dos produtos 
criativos. O produto criativo surge da combinação de 
elementos simples num sistema complexo, ou seja, não é 
criada nenhuma matéria, apenas combinações de 
elementos dentro de sistemas complexos. Por outras 
palavras, a perspicácia criativa surge na mente do criador, 
quando um conjunto de elementos básicos, nenhum deles 
sendo original, se juntam para formar uma estrutura 
cognitiva mais complexa. Mednick (1962) define o 
pensamento criativo como a transformação de elementos 
associativos em novas combinações (Sawyer, et.al, 2003).

Feldman (1980) argumenta que os indivíduos criativos nem 
sempre estão conscientes dos seus objetivos, pelo que se 
concluiu que o processo criativo é desenvolvido sem um 
produto final em vista (Sawyer, et.al, 2003).

Para Simonton (2000), a criatividade faz parte das mais 
importantes atividades humanas; ter criatividade é visto 
como um indício de saúde mental e de bem-estar 
emocional. Como tal, os professores esperam que os seus 
alunos demonstrem alguma criatividade durante o período 
escolar, nomeadamente nos seus trabalhos escritos e nos 
seus projetos de ciências. 

De acordo com a abordagem da cognição criativa, 
estudada por Smith, Ward e Finke (1995), a criatividade é 
considerada um fenómeno mental que provém da aplicação 
de processos cognitivos comuns. Foram realizados estudos 
experimentais que revelaram de que forma imagens podem 
originar ideias criativas. Nesta experiência, estes autores 
também notaram que exercícios de resolução de problemas 
“open-ended” exigem o uso da criatividade genuína. 
Simonton (2000) afirma que o pensamento criativo pode ser 
acessível a todos, uma vez que é uma atividade que 
implica processos cognitivos comuns. 

Além disso, foi provado que a criatividade requer um certo 
nível de treino sistemático e prática. As pessoas criativas 
não produzem novas ideias, essas ideias surgem a partir de 
um vasto conjunto de capacidades bem desenvolvidas e de 
um conhecimento previamente adquirido (Simonton, 2000).

Tem existido desde sempre um interesse por parte dos 
profissionais de psicologia, pelos atributos individuais que 
fazem com  que uma pessoa possua mais criatividade do 
que outra. Barron e Harrington (1981), através da 
realização de testes de QI padrão, com o objetivo de 
averiguar a capacidade intelectual, indicaram que era 
necessário um certo nível de inteligência para que a 
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criatividade de um individuo se manifestasse. Apesar 
destas conclusões, os autores acrescentam que a 
inteligência representa uma relação mínima com o 
comportamento criativo (Simonton, 2000).

Simonton (2000) menciona Dellas e Gaier (1970), que 
reconhecem que a criatividade consiste num fenómeno que 
depende tanto da disposição de um indivíduo como da sua 
capacidade intelectual. Mais do que um atributo cognitivo, a 
criatividade é uma atividade que se desenvolve ao longo do 
período de vida humana.

O perfil das pessoas criativas sugere que estas são mais 
propensas a ser independentes, dissidentes, não 
convencionais e de espírito livre. Têm também tendência a 
possuir interesses amplificados, são mais receptivos a 
novas experiências, têm mais flexibilidade cognitiva e 
comportamental, e demonstram ser mais audazes 
relativamente a correr riscos.

Outra das variáveis da criatividade diz respeito à experiência 
e desempenho do indivíduo durante o ensino primário, 
secundário e superior. Simonton (2000) salienta que a 
generalização mais comum é que muitas vezes a criatividade 
excepcional deriva de ambientes hostis e pouco estruturados. 

O potencial criativo de um indivíduo requer que exista uma 
certa exposição a experiências diversificadas, que 
provocam a redução dos constrangimentos impostos pelas 
convenções criadas pela sociedade, e também 
experiências desafiantes que fortalecem a capacidade de 
ultrapassar obstáculos. Estas aquisições do 
desenvolvimento são especialmente importantes e 
influenciam a forma artística do comportamento criativo.

Simonton (2000) refere um estudo realizado por Gubler 
(1989), que analisa de que modo as ideias criativas surgem 
e se desenvolvem a partir de uma interação entre a visão 
pessoal do criador e o ambiente sociocultural em que a 
criatividade se deve inserir. Parece claro que o potencial 
criativo surge da contribuição simultânea da influência 
genética e do ambiente em que o indivíduo se encontra. 
Embora a investigação original tenha mostrado uma 
perspetiva individualista da criatividade, considerando-a um 
processo que ocorre apenas na mente de um indivíduo que 
possua as caraterísticas pessoais e de desenvolvimento 
apropriadas, nos anos 70 começou a ser reconhecido que a 
criatividade assume a sua posição num contexto social. 
Nos anos 80, o estudo da psicologia da criatividade surgiu 
para completar as perspetivas cognitivas, diferenciais e de 
desenvolvimento. Estes estudos apontaram também uma 
série de condições externas, enaltecendo os ambientes 
socioculturais, disciplinares e interpessoais. O mesmo autor 
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afirma que a criatividade acontece num cenário 
interpessoal; neste sentido, a natureza das expectativas 
interpessoais tanto podem contribuir para a inibição como 
para o aumento da criatividade demonstrada por um 
indivíduo. Simonton (2000), menciona o estudo de Amabile 
(1996), que realizou uma investigação no sentido de 
perceber os efeitos de recompensas, avaliação, vigilância e 
outras circunstâncias na manifestação de criatividade. Ao 
investigar o impacto de incentivos internos e externos 
durante a realização de uma tarefa, o autor concluiu que a 
criatividade surge mais favoravelmente quando um 
indivíduo executa a tarefa pela satisfação inerente à 
mesma, do que por outra razão exterior, sem qualquer 
relação com a tarefa em si, embora, noutras situações, a 
motivação exterior também possa contribuir para estimular 
a criatividade individual. A criatividade é considerada não só 
um fenómeno psicológico, mas também é vista como um 
comportamento valorizado pessoal e socialmente, razão 
pela qual existem atualmente vários livros de autoajuda e 
workshops que pretendem realçar a criatividade individual 
(Simonton, 2000).

Rosin (2013), citando Caplan e Caplan (1973), sobre a 
importância do desenvolvimento da criatividade durante a 
infância, afirma que na vida adulta, o que faz com que um 
aluno seja melhor do que outro, principalmente em áreas 
criativas e de negócio, é a sua habilidade para criar, o seu 
sentido de aventura e a capacidade de brincar. Para que 
um aluno se destaque dos restantes, é necessário saber 
experimentar e enfrentar o risco de falhar. Posteriormente, 
deve ser capaz de recomeçar, de aprender e de evoluir de 
acordo com os diversos  acontecimentos e resultados. Em 
suma, os adultos também devem ter a capacidade de brincar, 
algo que é desenvolvido enquanto criança, mas que no 
mundo do trabalho será essencial para a resolução de 
problemas e realização de projetos (Rosin, 2013).

Moran (2003) argumenta que a criatividade está 
dialeticamente relacionada com o desenvolvimento e cita 
Vygostsky (1971) para dizer que a criatividade é um 
processo individual e simultaneamente social. Para este 
autor, a arte é uma técnica social da emoção, uma 
ferramenta da sociedade que faz emergir os aspectos mais 
íntimos e pessoais do nosso ser social, e refere Vygotsky 
(1998), que compreende os processos de desenvolvimento 
e criatividade como uma internalização. O termo 
internalização diz respeito à transformação e reorganização 
da informação recebida e às estruturas mentais baseadas 
nas características individuais e no seu conhecimento. A 
internalização é mais perceptível na infância, apesar de ser 
um aspeto importante na aprendizagem e desenvolvimento 
durante toda a vida. 
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Moran (2003) afirma que a criatividade envolve a 
externalização, que corresponde à construção e síntese 
dos significados das emoções e símbolos cognitivos. 
Quando são expressados, estes significados e símbolos 
são incorporados nos produtos criativos. A externalização 
origina construções dinâmicas, que correspondem a 
significados materializados, formados pela partilha de 
ideias, conhecimento, crenças, emoções e cultura. É pelo 
brincar que as crianças começam a aprender a criar, a 
manipular e a atribuir significado aos símbolos e sinais 
(Vygotsky, 1971); brincar permite às crianças compreender 
as relações interpessoais, experimentar diversos papéis e 
treinar as suas aptidões de desenvolvimento.

Piaget (1962) considera que a brincadeira é um processo que 
desenvolve capacidades simbólicas, que levam à imaginação 
criativa. O autor sugere que a brincadeira consiste em 
imaginação externalizada que surge espontaneamente 
quando a criança brinca sozinha (Moran, 2003).

Moran (2003) refere que Vygotsky (1998) afirma que a 
imaginação criativa surge quando a fantasia se funde com 
o pensamento conceptual. Posteriormente, a imaginação e 
a capacidade de abstração e de categorização passam a 
estar integradas num sistema funcional. Esta função é 
complementada pela imaginação. A pessoa tem de ter 
capacidade de adotar uma relação de oposição, crítica e 
reflexiva da realidade, de modo a internalizar por completo, 
o significado dos conceitos. A imaginação fornece a 
capacidade para este tipo de relação crítica.

A personalidade de um indivíduo é transformada pela 
imaginação criativa, pela sua experiência pessoal de 
internalização do desenvolvimento, e pela externalização 
da criatividade. A base do desenvolvimento da 
personalidade é a experiência da pessoa. Como tal, 
algumas pessoas podem desenvolver uma personalidade 
criativa, dependendo da sua experiência pessoal. O facto 
de um indivíduo experienciar de forma positiva as 
atividades criativas torna mais provável o desenvolvimento 
da criatividade na sua personalidade (Moran, 2003). Este 
autor acrescenta que a criatividade não só transforma 
materiais em produtos criativos, mas também transforma o 
criador: ao completar a atividade criativa, há mudanças e 
desenvolvimento do próprio criador, que descobre 
significados que ultrapassam as possibilidades fornecidas. 
A experiência de “brincar” com materiais e ideias, usando a 
imaginação criativa, procurando aprender através de 
artefactos culturais, permite ao criador estruturar mais 
possibilidades para si mesmo. A criatividade, ao longo da 
vida, desenvolve uma capacidade que contribui para a 
sustentação e evolução de uma personalidade criativa.
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Moran (2003) apresenta a definição de colaboração de 
Schrage (1990) como a criação e descoberta partilhada por 
dois ou mais indivíduos que possuem capacidades 
complementares, que interagem com o fim de criar uma 
compreensão partilhada, que nenhum deles poderia 
adquirir ou conhecer por si mesmo. O conceito de 
colaboração consiste num esforço intelectual, passando 
também por um arranjo da mente, no qual as emoções 
podem transformar os seus participantes, e resulta num 
trabalho mais apelativo e encorajador. 

A criatividade é frequentemente desenvolvida num 
ambiente colaborativo; apesar disso, alguns estudos 
demonstram que a colaboração ajuda a estimular a 
criatividade, mas que simultaneamente pode provocar uma 
inibição da mesma, dependendo das circunstâncias em que 
esta colaboração ocorre. Normalmente, o principal 
obstáculo para a manifestação da criatividade numa 
atividade colaborativa é o facto de os participantes serem 
desconhecidos e não ter sido dado tempo suficiente para 
estabelecerem relações de confiança. A colaboração 
permite que os indivíduos formem pensamentos comuns e 
zonas mútuas de desenvolvimento, para que cada um prossiga 
com o seu próprio desenvolvimento criativo (Moran, 2003).

Segundo Sternberg (2003), a criatividade requer a 
conjugação de seis recursos distintos que se encontram 
interligados: capacidades intelectuais, conhecimento, 
estilos de pensamento, motivação e ambiente. A criatividade 
consiste numa decisão e numa atitude face à vida, mas 
também é considerada uma questão de capacidade. 

O autor considera que a criatividade é uma característica 
frequentemente notável nas crianças, embora se torne mais 
difícil de encontrar na vida adulta, devido ao facto de o seu 
potencial criativo ter sido suprimido por uma sociedade que 
defende a conformidade intelectual.

Este autor salienta que, uma vez que o trabalho criativo 
nem sempre é facilmente aceite, se torna crucial que as 
pessoas criativas tenham confiança e acreditem no valor 
daquilo que produzem. Certamente que nem todas as 
ideias criativas são consideradas boas ideias; ainda assim, 
os indivíduos criativos devem acreditar que possuem a 
capacidade de fazer a diferença. As crianças possuem a 
capacidade de criar e experienciar o prazer de fazer algo 
novo, para que esta capacidade se manifeste, é necessário 
fornecer-lhes uma base sólida para a criatividade. O que 
acontece frequentemente é que os pais ou professores, 
inconscientemente, impõem limites e duvidam do que as 
crianças são capazes de fazer.  
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Alternativamente, os adultos devem auxiliar as crianças neste 
processo de adquirir confiança na sua capacidade criativa. 
Quando as crianças são encorajadas a prosperar e a acreditar 
nas suas capacidades, existe uma maior probabilidade de 
atingirem o sucesso na vida futura (Sternberg, 2003).

No contexto escolar, os professores devem ajudar as crianças 
a descobrirem o que mais gostam de fazer, que tipo de 
atividades lhes dá mais prazer realizar e às quais se dedicam 
mais, para que lhes seja possível expressarem um melhor 
desempenho criativo. Para auxiliar as crianças a descobrirem 
os seus interesses pessoais, Sternberg (2003) sugere que 
os professores solicitem às crianças que demonstrem os 
seus talentos e habilidades na sala de aula. Devem também 
explicar-lhes que o importante não é o que fazem, desde 
que tenham gosto e dedicação nas atividades que escolhem. 

Este autor refere que é também necessário que os 
professores disponibilizem tempo para as crianças 
pensarem de forma criativa, uma vez que a maioria das 
ideias não surge subitamente; na verdade, as pessoas 
precisam de tempo para compreender o problema, para de 
seguida o poderem resolver. 

Os professores devem também ensinar e avaliar a 
criatividade nas crianças; mas, para estimular a 
criatividade, os professores precisam de incluir 
oportunidades para a manifestação criativa através dos 
trabalhos e atividades propostas (Sternberg, 2003).

É importante que os professores permitam às crianças 
errar. O que acontece regularmente nas escolas é punir o 
erro, embora o caminho para o sucesso envolva muitas 
vezes cometer erros. As crianças acabam por assimilar que 
errar não é correto, o que resulta no receio de arriscar com 
medo de cometer erros, provocando falhas no pensamento 
que conduz à criatividade (Sternberg, 2003).

Sternberg (2003) afirma que quando se ensina uma criança 
a ser criativa, deve-se também ensiná-la a assumir 
responsabilidade tanto pelos fracassos como pelo sucesso. 
Deve-se então ajudar as crianças a compreender o seu 
processo criativo, a saber autocriticar-se e a orgulhar-se 
dos seus melhores trabalhos criativos. 

A colaboração criativa é outro dos aspetos essenciais a ser 
desenvolvido nas crianças. Os professores podem 
encorajar as crianças a aprender através do exemplo, 
colaborando com pessoas criativas. As crianças também 
devem aprender como ver as coisas de outro ponto de 
vista. Este é um aspeto que pode ser exercitado através de 
atividades criativas e colaborativas, que permitem à criança 
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imaginar-se no lugar do outro. Os indivíduos podem 
expandir a sua perspetiva ao aprender a ver o mundo de 
diferentes pontos de vista; os professores e pais devem 
incentivar as crianças a perceberem a importância de 
compreender, de respeitar, de reagir e de aceitar os pontos 
de vista dos outros (Sternberg, 2003).

Em termos de educação, se almejamos desenvolver bases 
sólidas de criatividade nas crianças, devemos expandir as 
experiências que lhes proporcionamos. Quanto mais uma 
criança vê, ouve e experiencia, mais enriquece o seu 
conhecimento e mais informação é capaz de assimilar. 
Deste modo, mais elementos da realidade irá possuir na 
sua experiência e, consequentemente, isso resultará num 
processo de imaginação mais produtivo (Vygotsky,2004).
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Plano curricular pré-escolar

Com o objetivo de perceber que competências as crianças 
na idade pré-escolar precisam de adquirir, consultámos as 
Orientações para Educação Pré-Escolar nas Áreas de 
Expressão e Comunicação, da Direção Geral da Educação. 
O capítulo que se segue enumera os conhecimentos que devem 
ser abordados na sala de aula, no que diz respeito ao ensino 
da linguagem, expressão oral e aprendizagem de palavras. 

Na educação pré-escolar, é essencial que haja um maior 
domínio da linguagem oral; para tal, é necessário que os 
educadores criem as condições propícias a essa 
aprendizagem (Silva, Marques, Mata e Rosa, 2016).

Os autores salientam que, uma vez que as crianças não 
adquirem todas as capacidades de comunicação apenas 
pelas suas experiências fora do jardim de infância, se torna 
fundamental que, dentro do contexto escolar, sejam criadas 
ocasiões que motivem o diálogo e a partilha entre as 
crianças (Silva, Marques, Mata e Rosa, 2016).

Os educadores devem expandir as situações de comunicação 
a vários contextos, com diversos interlocutores, conteúdos e 
intenções, que forneçam às crianças um domínio 
progressivo da comunicação, como emissores e como 
receptores de informação (Silva, Marques, Mata e Rosa, 2016).

Estes autores acrescentam que o discurso oral é uma 
competência que é fundamental adquirir nesta faixa etária, 
sendo que contribui para o desenvolvimento de 
competências sociais, para que sejam capazes de proceder 
a trocas de informação necessárias em diversas áreas do 
saber. Para promover este tipo de aprendizagem no jardim 
de infância, é preciso disponibilizar materiais que 
promovam o desenvolvimento da linguagem em diferentes 
espaços, por exemplo histórias em vários formatos e jogos 
que incentivem este desenvolvimento da linguagem. O 
educador deve contar histórias e, mais do que isso, deve 
dar oportunidade às crianças de contarem e inventarem as 
suas próprias histórias, encorajando-as a exporem as suas 
ideias e experiências. Para além disso, o educador deve 
estimular a comunicação criança-adulto e criança-criança, 
em momentos informais ou estruturados, como nas 
atividades da sala de aula ou no recreio.

1.6.

45ENQUADRAMENTO TEÓRICO



A consciência fonológica é também uma das capacidades 
que deve ser exercitada durante a atividade escolar. Este 
conceito refere-se à capacidade de identificar e manipular 
os elementos sonoros que constituem a palavra – sílabas, 
unidades intersilábicas e fonemas. A consciência fonológica 
está ligada à aprendizagem da leitura, no sentido em que a 
capacidade de análise oral é essencial para o processo de 
codificação da escrita, e impulsiona o desenvolvimento da 
análise fonológica a níveis mais avançados. A consciência 
da palavra corresponde à capacidade de compreensão da 
palavra enquanto elemento que constitui uma frase. 
Inicialmente, as crianças apenas identificam como palavras 
as que possuem significado para elas e com as quais estão 
familiarizadas, não sendo capazes de fazer a separação da 
palavra e do seu significado (Silva, Marques, Mata e Rosa, 2016).

Deve então ser promovida a tomada de consciência 
gradual dos diferentes elementos constituintes das 
palavras. Uma das formas de abordar esta temática passa 
pelos educadores chamarem a atenção das crianças para 
os diferentes tipos de elementos sonoros que integram as 
palavras, através do realce de sílabas semelhantes ou 
fonemas iniciais. Os educadores devem também 
proporcionar a oportunidade de as crianças refletirem sobre 
a relação da estrutura de uma frase com o seu significado 
(Silva, Marques, Mata e Rosa, 2016). 

As autoras enfatizam que as crianças devem ter acesso e 
contacto com vários tipos de texto, de modo a fazerem o 
reconhecimento das diferentes formas (letras) e a 
identificarem algumas palavras pelo seu aspeto visual. Isto 
vai contribuir para a apropriação da especificidade da 
escrita, que as crianças vão adquirindo gradualmente, de 
forma a entenderem a sua utilidade da escrita. Uma das 
formas de abordar o texto narrativo é através de histórias. 
Estas podem ser contadas pelos educadores, recontadas e 
inventadas pelas crianças, ou criadas a partir de imagens. 
Estes métodos suscitam nas crianças o desejo de aprender 
a ler, uma vez que o gosto e o interesse pela leitura e pela 
escrita se iniciam na educação de infância.
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ESTADO DA ARTE

As crianças exploram o mundo à sua volta 
através do contar histórias e do faz-de-conta. 
Estas atividades correspondem a um processo 
experimental, no qual as crianças exploram 
como os outros se comportam, experimentam 
diversos papéis, identificam aspetos 
positivos e negativos e, simultaneamente, 
aprendem a expressar-se e a comunicar com 
os outros. Deste modo, vão progressivamente 
adquirindo a capacidade de discurso. 

Nos últimos anos, tem aumentado o 
desenvolvimento de novas tecnologias com 
o intuito de promover o brincar e a 
criatividade nas crianças, colocando-as como 
autoras de histórias.

O levantamento do estado da arte foi feito 
com o fim de perceber que tipo de jogos para 
crianças existemm atualmente no mercado, 
dedicados ao storytelling, à criatividade e ao 
desenvolvimento da linguagem.

2.
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Jogos de Storytelling

Desta pesquisa, surgiram dois jogos da 
autoria do escritor Pedro Chagas Freitas: o 
Super Génio (fig.1) e a Fábrica da Escrita 
(fig.2). Ambos são direcionados a crianças 
com mais de 8 anos e pretendem desenvolver 
as capacidades de aprendizagem, 
concentração, vocabulário, criatividade e 
interação social. O Super Génio é constituído 
por cartões com palavras, pontuação e 
cartões especiais e tem como objetivo 
construir frases a partir do reposicionamento 
dos cartões disponíveis em cada jogada. A 
Fábrica da Escrita consiste num jogo de 
tabuleiro que combina a escrita, a gestão e a 
diversão. Pensado para usar na sala de aula 
ou para jogar em família, para além do 
tabuleiro, peões e dado, contém também 
várias cartas adicionais com os seguintes 
temas: casa da ortografia, ministério das 
palavras, livros, adjetivo, verbo, tema livre, 
nome próprio, nome comum, sinais de 
pontuação, notas de contos, autógrafos e 
dedicatórias. Estes dois jogos revelam 
alguma complexidade e exigem 
conhecimentos mais avançados em termos 
de linguagem, pelo que são adequados a 
uma faixa etária mais alta do que o público 
com que trabalhámos neste projeto.

2.1.
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https://brinquedos.science4you.pt/games4you-jogos-puzzles-e-quizzes/super-genio-398

https://brinquedos.science4you.pt/jogos-de-tabuleiro/fabrica-da-escrita-399

1. Super Génio

2. Fábrica da Escrita
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Seguidamente, surgem vários exemplos de 
jogos de storytelling que consistem 
simplesmente em pequenos dados com 
ilustrações nas faces, a partir das quais as 
crianças devem inventar uma história. 

O Rory’s Story Cubes (fig.3) não possui 
limite de idade e é constituído por nove 
cubos e um total de cinquenta e quatro 
imagens diferentes, sendo possível fazer 
diversas combinações, de modo a promover 
a criação de uma grande variedade histórias. 
O número de jogadores é indefinido e é um 
jogo facilmente transportável, pelo que pode 
ser jogado em qualquer lugar. Em termos de 
design, estes dados de plástico são 
monocromáticos, e as ilustrações são 
pictogramas desenhados a linhas pretas, o 
que faz com que seja facilitada a leitura das 
imagens pelas as crianças. 

O Story Dice (fig.4) consiste em conjuntos de 
dados de madeira e segue o mesmo género 
de jogo descrito anteriormente, com a 
particularidade de ser dividido em temas: 
contos de fadas, viagem ao espaço e 
aventura de piratas. Cada conjunto de dados 
corresponde a um tema e contém imagens 
de heróis, vilões, cenários, objetos e 
veículos. As ilustrações consistem mais uma 
vez em desenhos básicos a linha preta com 
pouca espessura, proporcionando uma fácil 
leitura do conteúdo da imagem. Apesar disto, 
o jogo vem acompanhado de um booklet 
com as várias imagens e respetivas 
legendas, promovendo nas crianças a 
relação palavra-imagem. 
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https://imaginationsoup.net/2016/03/16/story-games-for-kids-and-families/
http://www.gamewright.com/gamewright/index.php?section=games&page=game&show=247

3. Rory’s Story Cubes

4. Story Dice
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O Story Time Dice (fig.5) corresponde a um 
jogo de dados mais complexo, a sua 
diferenciação deve-se ao facto de conter 
dados de plástico com diferentes formas, 
com seis, oito, dez e vinte faces. As imagens 
das faces incluem heróis, vilões, objetos, 
veículos, obstáculos e prémios. Estas 
ilustrações são cravadas a preto nas faces 
brancas dos dados e, ao contrário das 
imagens descritas nos jogos acima, 
consideramos que não são de fácil leitura, 
pois o modo de produção dos dados acaba 
por as distorcer, havendo problemas de 
espessura da linha e de espaços preenchidos 
a preto, que dificultam uma interpretação 
correta da imagem, podendo causar alguma 
confusão visual. Este jogo possui também 
um livro de instruções com as várias imagens, 
o que neste caso se pode revelar uma ajuda, 
no caso de dúvida em relação a alguma 
ilustração. Neste guia, também são sugeridos 
vários modos de jogo alternativos. 

Dentro desta categoria de jogos com dados, 
foi encontrado o Haikubes (fig.6), um jogo de 
dados que, em vez de imagens, contém 
palavras nas suas faces. Este jogo possibilita 
diversas hipóteses de jogo, como criar 
histórias, frases ou poemas.
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https://www.uncommongoods.com/product/haikubes-game

https://www.amazon.com/gp/product/B00Q3BLKE0/ref=as_li_ss_tl?keywords=story%20dice&qid=1458142982
&ref_=sr_1_5&sr=8-5&linkCode=sl1&tag=melitaylonli-20&linkId=d51e7bf13bfb16a577a4c76b144607a8

5. Story Time Dice

6. Haikubes
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Durante esta pesquisa foram também 
encontrados jogos de storytelling compostos 
por cartões com ilustrações. O primeiro 
exemplo é o Story Box- Create Your Own 
Fairy Tales (fig.7), que é composto por vinte 
cartões ilustrados em frente e verso. Estes 
cartões podem ser encaixados como um 
puzzle, reposicionando as várias peças, de 
modo a criar uma sequência de imagens que 
transmitem uma narrativa. As ilustrações 
contêm bastante pormenor e expressão, 
recorrendo a uma vasta paleta de cores. 
Estas representam diversas ações, que 
correspondem a diferentes partes da história, 
contendo vários cenários, enredos e 
personagens, como uma princesa, uma 
bruxa, um rei e gnomos.

Dentro desta categoria de jogos surgiu 
também o Eboo Create a Story Cards (fig.8), 
consiste num conjunto de trinta e seis cartas 
de cartão laminado, direcionado a crianças 
com mais de 3 anos. São apresentadas 
várias hipóteses de jogo, que pode funcionar 
das seguintes maneiras: o jogador tira cinco 
cartas e tem de construir uma história com 
princípio, meio e fim, a partir das cartas 
disponíveis; ou cada jogador vai tirando uma 
carta à vez, e vai criando uma parte da 
história, sendo que o jogador seguinte tem 
de dar continuidade à história; ou fazer a 
divisão das cartas por categorias 
(personagens, ações, cenários e objetos) e 
depois retira-se uma carta de cada grupo e 
cria-se a história com base nessas cartas. 
Este jogo está disponível em vários temas 
como por exemplo “Mistério na Floresta”, 
“Aldeia dos Animais”, “Mix de Contos de 
Fadas”, “Missão dos Robots” e “Aventura no 
Circo”. Apesar da grande variedade de 
versões deste jogo, as ilustrações das várias 
coleções não são coerentes graficamente, 
ou seja, não seguem todas a mesma 
identidade visual.

51

https://magpiethat.com/2016/01/17/story-box-create-your-own-fairy-tales-by-anne-laval/

http://www.laurenceking.com/us/gifts/games/story-box-create-your-own-fairy-tales-1/
https://www.amazon.com/eeBoo-Create-Story-Mystery-Forest/dp/B00MMXDFA0/ref

=pd_sbs_21_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=51EXYCFFRDN13SXSY267

7. Story Box- Create Your Own Fairy Tales

8. Eboo- Create a Story Cards
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TOK, “A tangible interface for storytelling” 
(fig.9), consiste num jogo de storytelling, 
cujo protótipo foi testado com crianças de 5 
anos. Consiste numa plataforma tangível, 
que permite que as crianças criem as suas 
próprias histórias. As crianças inventam a 
sua história colocando cartões de imagens 
na plataforma e reposicionando-os, de 
maneira a resultar numa história com 
sentido. Quando os cartões são colocados 
na plataforma, é emitido um feedback visual 
e oral, sendo esta característica que vai 
ajudar as crianças a refletirem sobre a 
narrativa que estão a criar. Com este tipo de 
jogo de storytelling, as crianças vão 
aprendendo a criar sequências lógicas, ao 
mesmo tempo que enriquecem o seu 
vocabulário e desenvolvem a literacia. Os 
cartões do jogo funcionam como geradores 
de ideias, alimentando a imaginação e a 
criatividade. Foram criadas três categorias 
de cartões: personagens, lugares e ações. 
Dentro de cada categoria foi incluído um 
vasto número de elementos diferentes, de 
modo a fornecer novas ideias e amplificar o 
vocabulário e a literacia das crianças. O 
protótipo do TOK consiste numa plataforma 
semelhante a uma dupla página e inclui um 
conjunto de cartões de imagens. Na página 
da esquerda colocam-se os cartões e a 
página da direita contém um ecrã, no qual 
aparecerá a animação da história que está a 
ser criada. Ou seja, à medida que os 
cartões são colocados na plataforma, surge 
uma animação que ilustra a ação descrita, e 
incluindo também som que descreve o que 
está a acontecer na história (Sylla, Branco, 
Coutinho, Coquet e Skaroupka, 2011).
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https://trinkermedia.wordpress.com/tag/constructivist/
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Blogs de atividades

Considerámos pertinente pesquisar também 
plataformas digitais, como blogs, que se 
enquadrassem no conceito de ilustração, 
expressão plástica e de co-criação com crianças. 
Encontrámos diversos blogs, geralmente 
criados por mães que possuem um lado criativo 
ou cuja profissão está ligada ao mundo das 
artes e do design, dos quais destacámos o 
“Handmade Charlotte” e o “Mer Mag”.

2.2.
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http://mermagblog.com/
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O blog “Handmade Charlotte” foi criado pela designer Rachel Faucett, mãe de cinco 
filhos. Este blog fornece-nos uma série de ideias DIY (Do It Yourself). Rachel Faucett 
sempre teve o hábito de fazer peças criativas em casa com os seus filhos. A ideia de 
construir um blog surgiu quando se apercebeu que não conseguiria produzir as suas 
peças a fim de estas poderem ser comercializadas, pois trata-se de ideias feitas à mão 
com recurso sobretudo a papel. Foi nesse momento que Rachel decidiu disponibilizar 
gratuitamente as suas ideias em formato DIY, tornando os seus projetos acessíveis ao 
público em questão: famílias com crianças. O foco do seu blog é inspirar visualmente as 
crianças e a família. A particularidade desta plataforma online é disponibilizar documentos 
PDF, para que seja possível fazer o download dos templates dos diferentes projetos, para 
posteriormente serem impressos. 

Após uma pesquisa pelo “Handmade Charlotte”, destacámos três projetos DIY que 
apresentamos aqui como exemplos de ideias que este blog fornece. Todas estas ideias podem 
ser facilmente reproduzidas em casa, sendo necessário apenas uma impressora e uma tesoura. 

http://www.handmadecharlotte.com/diy/

O primeiro exemplo consiste num jogo de 
formas geométricas, para que as crianças 
aprendam quais os nomes e o aspecto das 
várias formas, através do emparelhamento 
de cartões. Após imprimir o PDF e recortar 
os vários cartões, o jogo está pronto a 
começar. (fig.10)

10.

11.

12.
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O segundo exemplo corresponde a um 
jogo de tetris, feito em papel. É apenas 
necessário imprimir o template da grelha 
do jogo e das várias peças a cores. Depois 
de recortadas todas as peças, vai-se 
retirando uma de cada vez aleatoriamente, 
e encaixando-as na grelha, tal como num 
clássico jogo de tetris. (fig.11)

Por último, apresentamos um jogo de 
dominó com ilustrações da autora do blog. 
Repete-se o processo de impressão e 
recorte das peças, tal como nos exemplos 
acima descritos. (fig.12)
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O blog “Mer Mag” é da autoria da ilustradora 
Merrilee Liddiard, e foi criado com a intenção 
de ir registando os vários trabalhos que 
fazia, como se mantivesse um diário, de 
modo a juntar toda a sua inspiração num 
sítio. Mas à medida que os seus filhos 
cresceram, a autora alterou o foco do seu 
blog para dar a conhecer o lado criativo 
deles, mostrando várias atividades 
dedicadas à expressão plástica, realizadas 
em família. Seguindo o lema do seu blog, 
“play creatively”, Merrilee apresenta nos 
seus posts, vários artefactos para brincar, 
que podem ser facilmente construídos em 
casa, a partir do reaproveitamento de 
materiais, como por exemplo caixas de 
cartão e rolos de papel. A ideia é conseguir 
encorajar os pais a incentivar as crianças a 
reproduzir as ideias partilhadas pela autora, 
sendo, por isso, o blog composto 
maioritariamente por fotografias dos 
processos e resultados finais das diversas 
ideias. As criações da autora passam por 
vários brinquedos feitos de cartão, como 
casas, bonecos e máscaras. Para o 
Halloween, Merrilee tem uma série de 
sugestões de disfarces feitos em cartão e 
outros materiais que se encontram 
facilmente em casa. Todos os seus produtos 
se baseiam na criatividade e simplicidade de 
execução, desta forma sendo adequadas 
tanto aos pais como às crianças.
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Procurámos também perceber que workshops, oficinas ou atividades de expressão 
plástica existiam presentemente, destinados a crianças. 

No blog “Mer Mag”, Merrilee criou uma secção dedicada à organização de festas para 
crianças. Um dos conceitos que criou para estas festas é o “Kids Craft Camp” que 
consiste em diversos workshops nos quais as crianças participam na produção de peças 
criativas. De seguida, apresentamos três exemplos destes workshops, que 
considerámos relevantes para este trabalho. 

Workshops2.3.
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No primeiro exemplo, “Nature Crowns and 
Cloaks” (fig.13), pretende-se que as 
crianças construam e pintem coroas de 
papel e mantos de tecido. Foi distribuído, 
por cada criança, um pedaço de tecido e 
foi-lhes pedido que o decorassem, utilizando 
folhas de árvores escolhidas por elas e 
tintas spray, o que resultou numa espécie 
de stencil, com variadas formas de folhas. 

http://mermagblog.com/

13.

14.

15.
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O segundo exemplo, “Animal Unit” (fig.14), 
corresponde a um workshop de construção 
de máscaras de animais com cartolinas 
coloridas. Cada criança criou a sua máscara, 
neste caso específico a máscara deveria 
representar um gato ou um rato. No final da 
construção, as crianças colocaram as suas 
máscaras, sentaram-se em círculo e puseram 
em prática o “Jogo do Gato e do Rato”.

Por último, o workshop “Portrait Unit” (fig.15) 
desafia as crianças a criar caras a partir de 
peças de cartão previamente recortadas. 
Esta atividade permite às crianças perceber 
que quase tudo é composto por formas, até 
mesmo as nossas caras. 



Na pesquisa efetuada, encontrámos também 
o trabalho de Madalena Martins, designer 
gráfica, que se dedica à criação de produtos 
que combinam o reaproveitamento de 
materiais e a cultura portuguesa. Uma das 
suas mais recentes colaborações foi com a 
marca de vinho alentejana Esporão. No 
contexto do evento “Dia Grande”, no qual se 
dá a conhecer a Herdade do Esporão, 
durante dois dias, através de concertos, 
provas, workshops e outras atividades, 
Madalena Martins foi convidada a criar a 
Zona de Crianças. 

A designer tentou juntar o seu universo ao do 
Esporão e, nesse sentido, idealizou um 
workshop de “cabeçudos”, derivando de um 
dos seus mais conhecidos trabalhos, os 
candeeiros mini-cabeçudos, inspirados nos 
cabeçudos das festas populares portuguesas. 

A oficina “Construção de um Cabeçudo” 
desafiou as crianças a criarem o seu 
cabeçudo, utilizando os materiais disponíveis 
como tintas, desperdícios de tecidos e de 
materiais gráficos do Esporão. As bases dos 
cabeçudos foram previamente produzidas 
pelos utentes do GAF (Gabinete de 
Atendimento à Família) de Viana do Castelo, 
equipa com a qual Madalena Martins 
costuma fazer a produção de muitas das 
suas criações.

Esta atividade superou as expectativas da 
designer, que obteve um feedback muito 
positivo, não só das crianças, mas também 
de adultos. Esta oficina resultou num lugar 
inspirador para as crianças, onde podiam 
brincar e aprender de forma criativa.
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Oficina “Construção de um Cabeçudo”
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Neste trabalho adotámos uma metodologia de investigação-ação, 
uma vez que consideramos ser a mais adequada para cumprir 
os objetivos propostos.

De acordo com Stringer (2013), esta metodologia consiste 
numa abordagem sistemática da investigação, permitindo 
que se encontrem soluções eficazes para problemas do 
quotidiano. A investigação-ação compromete-se com a 
dinâmica e com a complexidade do contexto social em que 
se insere, procedendo a ciclos contínuos de investigação. 
Deste modo, o seu objetivo é chegar a soluções viáveis 
para problemas e questões decorrentes de uma situação 
específica e fornecer os meios necessários para que 
ocorram alterações no ambiente em questão. Para além 
disso, a investigação-ação também pretende desenvolver 
um conjunto de conhecimentos para que haja melhorias nas 
práticas da comunidade e no bem-estar das pessoas 
envolvidas (Stringer, 2013).

No que diz respeito à análise de resultados, este trabalho é 
de cariz qualitativo e descritivo, uma vez que os dados 
obtidos não são quantificáveis e são analisados de forma 
indutiva (Rodrigues, 2007).

Este trabalho tem como objetivo criar atividades de 
co-design para crianças dos 3 aos 5 anos, aplicáveis nos 
jardins de infância, que promovam a sua criatividade e 
imaginação. Assim, para o desenvolvimento deste trabalho, 
após efetuada a pesquisa bibliográfica, foram realizadas as 
seguintes etapas: conversas com especialistas da área 
(educadoras de infância); conceptualização da atividade e 
do jogo; construção dos protótipos; planeamento e 
realização do teste da atividade; e, por fim, a análise dos 
resultados.

Como tal, iniciámos o processo de desenvolvimento deste 
projeto com uma conversa com uma especialista da área de 
educação de infância, no sentido de perceber que tipo de 
abordagem fazer e a pertinência da atividade idealizada. Foi 
transmitido à educadora o que era pretendido e foi-lhe 
mostrado o tipo de ilustração a aplicar, através dos esboços 
dos personagens projetados para a atividade (monstros). 
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A profissional de educação considerou pertinente esta 
abordagem, afirmando que a utilização dos personagens 
fictícios seria interessante, uma vez que representam uma 
novidade para as crianças desta faixa etária.  Acrescentou 
ainda que este tipo de linguagem é algo que as crianças 
não estão habituadas a ver, pois geralmente os jogos e 
atividades realizadas costumam recorrer a personagens 
familiares, como por exemplo animais.

A partir das sugestões da educadora, seguiu-se o 
desenvolvimento da atividade idealizada. Foi pensado como 
iria ser o seu funcionamento, momento em que decidimos 
que a atividade seria dividida em duas partes: a construção 
dos personagens e o jogo de storytelling. 

A fim de programar qual seria a forma mais interessante de 
realizar a construção dos personagens, e de perceber se o 
jogo se adequava à faixa etária pretendida, foi necessário 
recorrer novamente à ajuda de profissionais da área da 
educação infantil. No decurso da conversa com outras 
educadoras, foram discutidos quais os materiais a utilizar e 
a forma como poderíamos materializar os personagens, tendo 
surgido hipóteses como fantoches, bonecos de cartão ou t-shirts. 

Descidimos utilizar as t-shirts como suporte para a 
construção dos personagens, que mais tarde seriam os 
intervenientes no jogo de storytelling. Este meio permite que 
a imagem do monstro se torne visível aos outros jogadores. 
Além disso, ao “vestirem” o personagem, as crianças têm a 
oportunidade de se identificarem mais facilmente com o 
mesmo. 

Em relação ao jogo de storytelling, foi discutido como seria o 
material utilizado, nomeadamente o tipo de linguagem a 
aplicar nos cartões de jogo e a vantagem de incluir a 
palavra escrita, associada a cada imagem. 

As imagens representadas nos cartões incluíam-se nas 
seguintes categorias: objetos do quotidiano, animais, 
alimentos, elementos da natureza. A escolha destas 
categorias foi feita com base na consulta de livros de 
atividades para crianças dos 3 aos 5 anos.

Seguidamente, aplicámos as sugestões das especialistas 
da área no desenvolvimento do protótipo da atividade, e na 
realização do guia da atividade. Neste sentido, construímos 
as t-shirt teste, os moldes dos personagens e os cartões do 
jogo de storytelling.

Posteriormente, decorreu a validação do protótipo junto das 
especialistas da área e, consequentemente, definimos o 
planeamento do teste da atividade. Durante esta reunião, 
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percebemos que o modo como inicialmente tinha sido 
planeada a primeira parte da atividade teria de sofrer 
algumas alterações, devido à dificuldade em recortar tecido 
que as crianças na faixa etária em questão poderiam 
apresentar. Estava programado que as crianças recortassem 
as formas dos seus monstros em tecido, a partir dos moldes. 
Em vez disso, as profissionais sugeriram que estas formas 
fossem previamente recortadas e levadas prontas a usar 
para a atividade. Deste modo, economizaríamos tempo 
disponibilizado para a realização do teste, uma vez que 
apenas seria possível ocupar uma manhã para esta atividade.

Planeámos igualmente como seria feita a avaliação do teste 
da atividade, decidindo que a mesma seria constituída por 
três partes: a avaliação global (com registo em grelha de 
observação); questionário destinado aos alunos; e por fim a 
entrevista semi-estruturada, dirigida à educadora 
responsável pela turma em questão.

Reformulámos o plano da atividade com base nos 
contributos das especialistas, tendo em conta os 
constrangimentos apontados pelas mesmas. Executou-se a 
preparação dos materiais para a primeira parte da atividade 
- recorte de formas de tecido para serem utilizadas na 
construção dos personagens.

A avaliação foi feita no dia previsto e, durante a atividade, 
foi feito o registo fotográfico das várias fases da mesma, 
sendo preenchida a grelha de observação. Na segunda 
parte da atividade, no jogo de storytelling, foi possível fazer 
um registo escrito da história criada pela turma. No fim de 
estarem completas as duas partes da atividade, 
procedemos à restante avaliação: o questionário aos alunos 
e a entrevista à educadora.

A implementação deste projeto será feita através de uma 
plataforma online, criada para o efeito, “Banana’s 
Playground”, onde serão disponibilizados o guia, os moldes, 
os cartões e as regras do jogo, em formato PDF.
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Construção dos personagens

3.2.

3.2.1
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A atividade desenvolvida neste projeto, “Pequenos Monstros”, 
desafia as crianças a participar na construção de materiais 
que utilizam posteriormente num jogo. A atividade divide-se 
em duas fases distintas: a criação dos personagens e a 
realização de um jogo de storytelling. Na fase de criação de 
personagens, as crianças exploram a expressão plástica e, 
de seguida, na fase do jogo, são desafiadas a criar uma 
história em conjunto, a partir de cartões ilustrados.

Na primeira fase da atividade, pretende-se que as crianças 
construam personagens em t-shirts. No fim, cada uma irá 
vestir o seu personagem, que intervirá no jogo de storytelling. 
Os personagens que idealizámos consistem em personagens 
fictícias (monstros). Durante a conceptualização da atividade, 
uma das ideias iniciais foi a utilização de animais como 
personagens. Mas, após refletirmos sobre o assunto 
juntamente com as especialistas da área, percebemos que, 
ao recorrer a figuras familiares às crianças, poderíamos 
estar a condicionar a construção da história, uma vez que 
os animais já têm toda uma narrativa associada. Posto isto, 
com o intuito de evitar impor restrições ao curso da história 
que seria inventada, decidimos recorrer a personagens 
fictícias para esta atividade. A utilização de “monstros” 
(personagens que não existem na realidade) permite que as 
crianças se sintam menos presas, podendo criar as mais 
diversas situações imaginárias. Desta forma, pretendemos 
estimular a imaginação e encorajar o pensamento “fora da 
caixa”. Para além disso, assim possibilitamos às crianças 
criar o seu personagem livremente: podem ser quem 
quiserem, como quiserem. As crianças têm a oportunidade 
de personalizar o seu “monstro”, conforme a sua vontade e 
disposição, originando resultados totalmente únicos.
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Nesta fase, são disponibilizados moldes dos vários 
elementos que compõem o personagem, elementos como 
olhos, bocas, orelhas, narizes e dentes. As crianças devem 
então recortar estes elementos, utilizando desperdícios de 
materiais, recolhidos previamente pelas educadoras, e 
depois colar as peças recortadas na respetiva t-shirt. A ideia 
é que as educadoras solicitem às crianças que recolham 
desperdícios de materiais, podendo variar entre tecidos, lãs, 
cartão, folhas de jornal ou outros materiais que se encontram 
facilmente em casa. Nesta parte da atividade, é dada toda a 
liberdade de criação às crianças, sendo elas que escolhem 
os materiais a usar na composição do seu personagem, que 
posteriormente será colado na t-shirt. Deste modo, as 
crianças terão oportunidade de explorar a dimensão sensorial, 
ao contactar com diferentes materiais e, simultaneamente, 
estimular a sua criatividade na expressão plástica.

Nesta segunda fase da atividade, as crianças terão a 
oportunidade de pôr em prática os materiais que 
construíram previamente, aplicando-as num jogo de 
storytelling. O jogo de storytelling incentiva a brincadeira 
social, pois tem de ser realizado em grupo, dando 
oportunidade às crianças de comunicar ideias aos colegas e 
também de ouvir os outros, duas capacidades essenciais ao 
desenvolvimento social das crianças e que lhes deve ser 
incutido nesta faixa etária (Oliveira, 1995).

Para além das t-shirts, o jogo também é composto por 
cartões, que foram criados para orientar as crianças na 
construção da história.

Os cartões do jogo foram desenhados com base na 
literatura sobre a importância da ilustração na 
aprendizagem. A partir desta pesquisa, percebemos que 
cada cartão devia ser composto por uma ilustração, 
referente a um elemento (objetos, alimento, animal ou 
natureza), acompanhado pela respetiva palavra escrita por 
baixo da imagem. Os elementos contidos nos cartões foram 
escolhidos através da consulta de livros de atividades para 
crianças dos 4 aos 5 anos, com a intenção de fazer uma 
recolha de vocabulário adequado à faixa etária a que se 
destina o jogo.
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O processo de construção dos cartões teve início no 
desenho manual de todos os elementos de modo informal e 
espontâneo, dentro de uma grelha com vários espaços 
quadrangulares. De seguida digitalizámos estes desenhos e 
executámos o traçado digitalmente, utilizando o Adobe 
Illustrator como ferramenta de desenho. Os elementos dos 
cartões são ilustrados de forma simplificada, com pouco 
detalhe, e desenhados apenas com traço preto com alguma 
espessura, mantendo a expressão de desenho à mão. O 
resultado consistiu num conjunto de desenhos com linha, 
com uma expressão natural e descontraída.

Os cartões são monocromáticos de forma quadrangular 
(fundo branco com as ilustrações e respetiva palavra a preto), 
de modo a poderem ser facilmente imprimidos e a baixo 
custo. Foi escolhida uma tipografia regular (Futura) e um corpo 
de letra adequado à leitura e visualização da palavra a curta 
e longa distância, de modo a possibilitar a leitura e interpretação 
da imagem do cartão, independentemente de onde os 
participantes estejam posicionados durante o jogo. A opção 
por este tipo de ilustrações no jogo tem como função ilustrar 
uma palavra no seu sentido literal, pretendendo que a 
imagem seja imediatamente reconhecida. Assim, os cartões 
apresentam-se numa linguagem simples, com ilustrações 
monocromáticas, utilizando apenas a linha. A ausência de 
cor é propositada, uma vez que pretendemos que não 
existam fatores de distração na imagem, e que não sejam 
feitas interpretações a partir da cor, evitando qualquer tipo 
de conotações. Para além disso, queremos que a imagem 
não influencie a expressividade e criatividade das crianças 
na construção da história.

Geralmente, as crianças a quem este jogo é dirigido ainda 
não sabem ler. O facto de os cartões conterem não só a 
imagem, mas também a palavra, facilita o reconhecimento 
das palavras escritas, relacionando assim o som da palavra 
com a sua representação por escrito. Assim vão ficando 
familiarizadas com o grafismo da palavra, e vão associando 
a forma da palavra com a sua fonia. De acordo com a teoria 
de dual coding, quando a informação é apresentada 
simultaneamente verbal e visualmente, resulta na 
construção de representações verbais e visuais em 
separado, que estão ligadas na memória. Por outras palavras, 
informação fornecida verbal e visualmente tende a ser mais 
facilmente memorizada, do que quando se utiliza apenas 
uma destas formas de representação. Os estímulos que 
ativam os dois códigos (verbal e visual) são mais susceptíveis 
de serem lembrados mais tarde, comparados com estímulos 
que apenas ativam um código (Greenhoot, 2007).
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O jogo inicia-se da seguinte forma: cada criança veste a 
respetiva t-shirt e inventa um nome para o seu personagem, 
os alunos posicionam-se numa roda e no meio são 
colocados os cartões do jogo baralhados e virados para 
baixo. Cada criança tira um cartão na sua vez, e a partir da 
imagem que aparece, deve inventar uma parte da história. 
O resultado do jogo será uma história criada em conjunto 
por todo o grupo. Sugere-se que a educadora escreva a 
história à medida que esta é inventada e que, no fim, esta 
seja lida para toda a turma. Deste modo, poderá ser 
estimulada a motivação das crianças, no sentido em que 
vão ser confrontadas com o resultado da atividade na qual 
participaram ativamente.

Outra sugestão de aplicação desta atividade será em 
contexto de recreio. Kiliçgun (2014) salienta a importância 
do brincar em grupo, evidenciando o recreio como um 
espaço privilegiado e pertinente para o conceito do jogo de 
storytelling, uma vez que este jogo pode facilmente ser 
transportado para o ambiente exterior, podendo desencadear 
uma série de ideias, que provavelmente não surgiriam 
dentro da sala de aula. O ar livre que o recreio proporciona 
pode servir como inspiração e estímulo para o desenrolar da 
história. Isto é, para criar a sua parte da história, a criança 
pode basear-se não só nas imagens fornecidas pelos 
cartões, mas também no que se passa no ambiente 
envolvente. Para além disso, a criança pode também 
estabelecer relações entre as ilustrações e algo que esteja a 
acontecer no jardim, por exemplo, observando abelhas a 
polinizar as flores, ou borboletas e pássaros a voar. Deste 
modo, a criança poderá relacionar as imagens contidas no 
jogo com acontecimentos reais. Não pretendemos com isto 
desvalorizar o propósito inicial do jogo, de ser realizado na 
sala de aula, apenas é apresentada uma alternativa ao 
funcionamento normal do jogo, mostrando a sua versatilidade 
e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. 

Este projeto segue as recomendações da DGE (2017), uma 
vez que as competências de linguagem, de expressão oral e 
de aprendizagem de palavras podem ser abordadas em 
formato de jogo, de maneira a gerar interesse e motivação 
por parte das crianças. O jogo de storytelling integra estes 
conteúdos, ao ser solicitado que as crianças construam uma 
frase com sentido a partir de uma palavra. No jogo a palavra 
surge na sua forma escrita, visual e sonora, uma vez que se 
pretende que cada vez que é tirado um cartão, a educadora 
o leia em voz alta para toda a turma, enquanto exibe o 
cartão com a imagem e a palavra correspondente. 
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Após o desenvolvimento desta atividade e respetiva 
avaliação, surge o “Banana’s Playground” (fig.16), que 
consiste numa plataforma digital online, que disponibiliza 
ideias e sugestões de atividades de co-design com crianças. 
Estas atividades destinam-se a crianças dos 3 aos 5 anos e 
procuram explorar a sua criatividade, expressão plástica e 
imaginação. A plataforma “Banana’s Playground” é dirigida a 
educadores de infância, dando-lhes a possibilidade de 
poderem aplicar as atividades sugeridas nas suas turmas no 
jardim de infância. Esta plataforma digital fornece diversas 
ideias de atividades, com as respetivas instruções e 
templates em formato PDF, possibilitando o download e 
impressão dos moldes de cada atividade. 
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A fim de averiguar de que forma poderia resultar a atividade 
planeada, foi construído um protótipo e foi posto em prática 
o workshop de criação de personagens e o jogo de storytelling. 

Esta avaliação foi realizado no Jardim de Infância de 
Buarcos, na Figueira da Foz, com uma turma de dezassete 
crianças dos 3 aos 5 anos, e com a presença de três 
educadoras, que tiveram um papel fundamental no 
planeamento e experimentação desta atividade. 

Para evitar alguns constrangimentos, foi feito um 
planeamento que passou por estruturar um guia e uma 
avaliação da atividade. De seguida, testámos os materiais 
disponíveis para a construção das t-shirts. Para isso, 
decidimos produzir dois exemplos de t-shirts com personagens, 
passando pelos processos planeados para o workshop. Foi 
nesse momento que identificámos alguns obstáculos no que 
diz respeito ao recortar e colar certos tipos de materiais. 
Apesar disso, o resultado das t-shirts de teste foi 
interessante e satisfatório, tendo sido bastante útil para 
demonstrar o tipo de trabalho que as crianças iriam criar. 
Após expor este problema às educadoras, concluímos que o 
que para um adulto se executa com alguma facilidade, para 
uma criança revela-se uma tarefa um pouco mais difícil. 
Posto isto, os materiais que se revelaram difíceis de fixar 
com cola foram de imediato excluídos, enquanto outros 
materiais, que seriam difíceis de recortar por crianças, foram 
mantidos na atividade e recortados previamente.

Por este motivo, a primeira parte da atividade sofreu 
algumas alterações em relação ao plano inicial. Os 
elementos dos personagens foram previamente recortados, 
de forma a que as crianças não tivessem de passar por 
esse processo, uma vez que os materiais disponíveis eram 
difíceis de recortar por crianças daquela faixa etária. Neste 
caso, um dos materiais utilizados foram desperdícios de 
forros de sapatos, que consiste num tecido esponjoso, 
texturado e com alguma espessura, o que originou algumas 
dificuldades de recorte de formas em pequena escala. 
Apesar da sua riqueza estética e plástica, uma vez que 
existia uma grande variedade de cores e texturas, este 
material não se revelou adequado para esta atividade, não 
só na fase de recorte mas também no momento da 
colagem. Sugerimos que, em atividades futuras, se tenha 
especial atenção à escolha dos materiais, para que sejam 
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de fácil manuseamento e manipulação. Para 
além deste material, também foram utilizados 
restos de tecidos e feltro. Estes tipos de 
tecidos revelam-se mais fáceis de utilizar 
pelas crianças. Contudo, nesta experiência, 
devido à limitação de tempo, decidimos levar 
os elementos já recortados, uma vez que 
considerámos que seria melhor incidir o foco 
na composição dos personagens e no jogo 
de storytelling.

Assim, na primeira parte da atividade, os 
materiais utilizados foram t-shirts brancas, 
sacos de plástico, desperdícios têxteis, lã, 
cola branca e canetas de tecido. Primeiro, 
foram colocados os sacos de plástico dentro 
das t-shirts, de modo a criar uma espécie de 
forro interior que impedisse a cola de passar 
para a parte de trás da t-shirt. (fig.17) Depois 
de explicar às crianças em que consistiria a 
atividade e de lhes mostrar as t-shirts de 
teste (fig.18), foi-lhes pedido que se 
dirigissem à mesa onde estavam expostos os 
recortes de tecido correspondentes aos 
elementos com que iriam construir os 
personagens. Nesta fase, as crianças 
tiveram a possibilidade de escolher a forma, 
cor ou padrão do seu personagem e os 
restantes elementos que dele fazem parte 
(olhos, bocas, narizes, orelhas, dentes). 
(fig.19 e 20)

 

17.

18.

19.

20.
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Seguidamente, surge o momento de compor o 
personagem na t-shirt, utilizando as peças 
escolhidas. Cada criança posicionou os 
elementos como queria e, de seguida, com o 
auxílio das educadoras, as crianças 
começaram a colar os elementos à forma 
base do monstro, para no final, fixar o monstro 
à t-shirt, utilizando um pincel e cola 
branca.(fig. 21,22,23 e 24) Esta fase decorreu 
durante a manhã, para que as t-shirts 
pudessem secar no intervalo do almoço, de 
forma a que estivessem prontas a vestir na 
fase seguinte da atividade.(fig. 25)
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Na segunda e última parte da atividade, 
pedimos às crianças que vestissem a 
respetiva t-shirt e se posicionassem em 
círculo.(fig. 26 e 27) No meio colocámos os 
cartões do jogo e explicámos-lhes em que 
consistia o jogo.(fig. 28) 

Quando lhes pedimos que atribuíssem um 
nome ao seu personagem, notámos que as 
crianças ficaram um pouco constrangidas, 
pois não sabiam que tipo de nome seria 
permitido dizerem, quase todas elas olhavam 
para a sua educadora esperando algum tipo 
de aprovação. Uma das educadoras, ao se 
aperceber do impasse das crianças, tomou a 
iniciativa de dar um nome ao seu 
personagem (por mero acaso, esta 
educadora tinha vestido uma das t-shirts de 
teste) e a tirar um cartão, para começar a 
inventar a história. A partir desse momento, 
as crianças sentiram-se mais à vontade e 
todas conseguiram atribuir nomes, apesar de 
muitas escolherem nomes dos colegas ou 
nomes já usados anteriormente.
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No que diz respeito ao jogo em si, 
inicialmente as crianças revelaram algumas 
dificuldades em inventar uma parte da 
história baseada nas imagens dos cartões. 
Por um lado, as crianças conseguiram 
compreender a que correspondia cada 
ilustração, pelo que podemos concluir que o 
desenho dos cartões está adequado a esta 
faixa etária. Por outro lado, apesar de 
identificarem facilmente o objeto que 
deveriam incluir na sua parte da história, as 
crianças não conseguiam desenvolver uma 
frase ou inventar uma situação em que 
pudessem incluir esse objeto, sem a ajuda 
das educadoras. À medida que o jogo ia 
decorrendo, as educadoras iam fazendo 
sugestões às crianças, para que elas 
conseguissem então participar na história 
com uma frase. Isto fez com que as crianças 
se sentissem mais descontraídas e o jogo 
acabou por ir fluindo ativamente. 

Enquanto a história estava a ser criada, esta 
ia sendo registada por escrito, para que no 
fim fosse possível lê-la para as crianças. 
Após uns pequenos ajustes na história, para 
que fizesse algum sentido, esta foi lida para 
as crianças. A sua reação foi surpreendente, 
elas iam-se rindo quando reconheciam as 
frases da sua autoria e interagiam uns com 
os outros de uma forma divertida, 
reconhecendo também os nomes dos seus 
personagens. No fim pediram para jogar 
outra vez, o que foi ainda mais inesperado.
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A avaliação da atividade experimental constou numa grelha 
de observação, numa entrevista semi-estruturada e num 
questionário direcionado às crianças. 

A grelha de observação foi preenchida durante a atividade, 
avaliando os seguintes parâmetros numa escala de 1 a 5: 
“entusiasmo”, “interesse”, “relação com materiais”, 
“participação”, “compreensão”, “dúvidas” e “inventar histórias”. 

Como pode ser observado na grelha 1, as crianças 
demonstraram nível 5 (bastante satisfeito) nos itens 
“interesse”(procuram mexer, fazer, questionar) e 
“participação”(participam ativamente na atividade). Revelaram 
nível 4 (satisfeito) nos itens “entusiasmo”(forma como reagem 
à atividade) e “dúvidas”(surgem dúvidas, algo suscita 
confusão). Mostraram um nível 3 (medianamente satisfeito) 
na “relação com os materiais”(capacidade de compor e colar 
peças). Nos itens “compreensão”(percebem facilmente as 
regras) e “inventar histórias”(capacidade de improvisar 
histórias) as crianças manifestaram nível 2 (pouco satisfeito).
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A entrevista semi-estruturada destinada à educadora 
responsável pela turma em questão, foi realizada no fim da 
atividade e continha as seguintes questões:

 1. Considera que esta atividade foi pertinente nesta fase de 
desenvolvimento dos alunos?
2. Qual o seu feedback sobre o nível de participação das 
crianças?
3. O que acha da utilidade desta atividade na aprendizagem 
das crianças?
4. O que tem a dizer sobre a interação das crianças com os 
materiais durante a primeira parte da atividade?
5. Qual a sua opinião sobre o jogo de storytelling?
6. O que mudaria nesta atividade? Tem alguma sugestão 
para o futuro?

Respostas:

1. “Sim, embora seja um grupo heterogéneo, aderiram com 
facilidade e entusiasmo. Considero que este tipo de 
atividade é bastante pertinente nesta faixa etária, porque 
lhes permite desenvolver não só a motricidade fina como a 
linguagem e a interação social.”
2. “Muito bom, participaram e aderiram à atividade 
rapidamente. Revelaram bastante interesse e curiosidade 
no desenrolar da mesma.”
3. “Bastante útil, as crianças puderam dar azo à sua 
criatividade, exerceram a livre escolha, acrescentaram 
pormenores aos personagens (braços, orelhas, cabelos), 
revelaram iniciativa na procura de mais peças e seguiram os 
exemplos dos colegas.”
4. “Revelaram autonomia e criatividade, mostraram 
aprendizagens previamente adquiridas na montagem e 
colagem dos materiais.”
5. “Inicialmente estavam inibidos e com algumas 
dificuldades na linguagem, já que é uma atividade que não 
estão habituados a fazer. No geral as crianças são pouco 
criativas em termos de criar histórias. Pelo contrário, na 
expressão plástica e no desenho foram mais participativos, 
visto que fazemos muitas atividades de pintura e colagem.” 
6. “A escolha de alguns materiais, para que a colagem e o 
recorte sejam facilitados. Sugestões para o futuro? Alargaria 
a utilização desta metodologia.”
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O questionário para os alunos também foi realizado no fim 
de toda a atividade. Foi distribuída uma folha a cada um, 
contendo três repostas possíveis: uma “cara sorridente”, 
uma “cara indiferente” e uma “cara triste”. As crianças 
teriam que pintar a cara correspondente à sua resposta às 
questões que íamos colocando. As questões foram as 
seguintes:
 
1. O que acharam desta atividade?
2. O que acharam da parte de criar o vosso personagem?
3. O que acharam do jogo?
4. Gostavam de repetir esta atividade?

Na grelha 2 estão representados os resultados da avaliação 
realizada pelos alunos. A totalidade (100 %) das crianças 
responderam de forma positiva relativamente à questão 
sobre a atividade em geral (questão 1) e sobre o jogo 
(questão 3), todas elas preenchendo a “cara sorridente”. A 
maioria (88,3%) das crianças mostraram-se satisfeitas em 
relação à questão sobre criar o personagem (questão 2) e 
11,7% mostraram-se indiferentes a esta questão. A maioria 
(94,2 %) das crianças mostraram-se satisfeitas na questão 
sobre a repetição da atividade (questão 4) e apenas uma 
(5,8%) respondeu com uma “cara triste”, ou seja não estava 
interessada em repetir a atividade.
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Este método de avaliação revelou-se um pouco subjetivo e 
acabou por ser confuso para as crianças. Apesar disso, à 
medida que as questões iam sendo feitas, a maioria das 
crianças respondia positivamente e com entusiasmo. O que 
funcionou menos bem foi a parte de pintarem a cara, pois 
muitos deles, na tentativa de serem perfecionistas na 
pintura, acabavam por se atrasar e não prestavam atenção 
à questão seguinte.

No geral, consideramos que a avaliação da atividade foi 
importante e profícuo em termos de conteúdo para o projeto, 
e para perceber o que seria necessário melhorar e alterar. 
Com este teste, pretendemos entender de que maneira esta 
atividade era recebida pelas crianças, e como resultaria o 
funcionamento do jogo.

Os resultados da observação desta atividade neste grupo, 
permitiram-nos perceber que as crianças revelaram um bom 
desempenho na parte de expressão plástica, na qual 
demonstraram vários conhecimentos no contacto com os 
materiais e ferramentas, que deram origem a resultados 
muito criativos.  A visão geral do resultado das t-shirts de 
personagens mostrou uma grande variação de cores, 
formas e padrões, sendo cada personagem único. 
Observámos que as crianças não sentiram necessidade de 
imitar o personagem do colega, nem de fazer uma 
reprodução exata das t-shirts de teste, pelo que podemos 
afirmar que as crianças revelaram criatividade e interesse 
em executar uma obra individual e única. 

Verificámos, ainda, que as crianças demonstraram uma 
menor capacidade de criação de histórias, talvez porque é 
um tipo de exercício que não estão habituadas a fazer. 
Como foi testado numa só turma, com uma amostra 
pequena, não podemos extrapolar conclusões relativas ao 
sucesso da atividade.

A primeira parte da atividade foi recebida com bastante 
entusiasmo e dedicação, as tarefas foram entendidas 
corretamente, o que fez com que a atividade decorresse de 
forma organizada. Houve uma grande receptividade por 
parte das crianças na realização de todas as tarefas, sendo 
notório que se esforçavam por cumprir as fases da atividade 
de forma respeitadora. Ao fazê-lo, as crianças revelaram 
sentido de cooperação e participação ativa durante o 
workshop. Inesperadamente, as crianças solicitaram mais 
acessórios após a montagem das peças do seu 
personagem, por se revelarem insatisfeitas com o resultado. 
As crianças demonstraram sensibilidade estética, 
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capacidade de crítica e autoavaliação, e iniciativa de fazer 
melhorias no seu trabalho, o que foi bastante positivo. 
Ocorreu um imprevisto: o stock de “dentes” acabou mais 
cedo do que o esperado. Rapidamente percebemos que um 
dos alunos tinha preenchido a boca do seu personagem 
cheia de dentes, o que constituiu um momento divertido e 
complicado ao mesmo tempo, uma vez que havia muitas 
crianças a perguntarem porque é que o seu monstro não 
tinha dentes, foi necessário intervirmos e recortar mais 
“dentes”. O mesmo aconteceu com os conjuntos de cabelos 
feitos de lã e fitas que preparámos: foi necessário 
improvisar mais “cabeleiras”, pois as crianças queriam dar o 
toque final ao seu personagem enfeitando-o com cabelo. 

Na segunda parte da atividade, correspondente ao jogo de 
storytelling, deparámo-nos com dificuldades em dar início ao 
jogo. As crianças manifestaram várias dúvidas em relação 
ao funcionamento do jogo e mostraram receio de avançar e 
errar. Neste caso, pretendíamos que usassem a imaginação 
para improvisar situações fictícias, baseadas numa imagem 
impressa num cartão.

As crianças demonstraram capacidade de ler imagens, 
conseguiram entender as ilustrações que lhes foram 
mostradas, associando-as a um conceito, o que 
considerámos positivo.

Na parte de inventar uma história, as crianças mostraram-se 
retraídas, mas, após exemplificarmos o jogo, a sua atitude 
mudou ligeiramente. Gradualmente, íamos notando 
progressos, as crianças deixavam de se conter e 
expressavam-se mais descontraidamente, conseguindo 
cumprir a tarefa de inventar uma narrativa em conjunto. No 
fim do jogo, as crianças manifestaram vontade de o repetir. 
Na análise do questionário aplicado às crianças, verificámos 
que a maioria apreciou a atividade.

Para completarmos a nossa avaliação, realizámos a 
entrevista semi-estruturada à educadora, que considerou o 
jogo importante para o desenvolvimento das crianças e 
favorecedor da socialização e da interação entre elas.

Estabelecendo um paralelismo com os casos de estudo 
consultados, verificámos que o TOK apresenta mais 
semelhanças com o jogo desenvolvido nesta atividade.

O TOK é um jogo muito completo, no sentido em que 
fornece às crianças todo um feedback visual e sonoro da 
história que estão a criar. 
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No caso do jogo de storytelling incluído na atividade 
“Pequenos Monstros”, a representação visual da história foi 
feita a partir dos cartões e das t-shirts com os personagens, 
apelando à imaginação das crianças, as quais têm de fazer 
uma representação mental da história, exigindo assim um 
maior esforço da sua parte. Contrariamente ao TOK, neste 
jogo a história é inventada em conjunto, cada um 
contribuindo com uma parte, pelo que os participantes são 
obrigados a manterem-se focados e atentos ao que os 
colegas dizem, para poderem dar continuidade à história. 
Deste modo, pretende-se também que desenvolvam a sua 
capacidade de comunicar e ouvir os outros, e que pratiquem 
a sua capacidade de transmitir ideias que estão representadas 
mentalmente, transformando-as em discurso verbal.
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Neste trabalho, tivemos a oportunidade de experienciar o 
potencial contributo do design para a educação de infância, 
que resultou num projeto de co-design, envolvendo as 
especialistas da área e as crianças, o que se revelou 
bastante enriquecedor. 

Conforme fica demonstrado pelo processo e avaliações 
apresentados, julgamos ter atingido o objetivo inicialmente 
definido - uma vez que a atividade “Pequenos Monstros”, 
projetada para crianças, mostrou estimular a criatividade, 
imaginação e consequentemente, o seu desenvolvimento.

Assim, através da colaboração com as profissionais da 
área de educação infantil, intervenientes em 
momentos-chave da construção deste projeto, foram-nos 
proporcionados momentos de aprendizagem cruciais para 
atingir os objetivos e para os resultados obtidos.

Os  diversos constrangimentos, nomeadamente os limites 
de tempo, e a gestão das várias fases de desenvolvimento 
em conformidade com os obstáculos que se apresentaram 
constituíram desafios que proporcionaram um grande 
crescimento pessoal.

Apesar de todas as dificuldades, foi possível testar a 
atividade desenvolvida neste projeto num jardim de infância, 
o que foi fundamental para percebermos como esta seria 
recebida pelas crianças e pelas educadoras.

Analisando os resultados obtidos no avaliação da atividade, 
de acordo com a grelha de observação:

- a maioria das crianças se mostraram interessadas, 
participativas e entusiasmadas com a atividade; 

- em termos de relação das crianças com os vários materiais 
disponíveis, alguns se revelaram difíceis de fixar às t-shirts, 
pelo que tivemos de adequar a estratégia;

- a nível de compreensão do funcionamento do jogo e na 
capacidade de inventar histórias, as crianças revelaram 
algumas dificuldades, uma vez que não estão habituadas a 
fazer este tipo de atividade narrativa;

- no que diz respeito às dúvidas que surgiram no decorrer 
da atividade, pode dizer-se que a maioria foi colocada na 
fase do jogo, tendo sido esclarecida com a ajuda das 
educadoras e através da exemplificação do jogo.



Com base na análise da entrevista feita à educadora no fim 
do teste da atividade, podemos concluir que:

- é pertinente utilizar este tipo de atividade como 
instrumento para estimular “o desenvolvimento a nível da 
motricidade fina, da linguagem e da interação social”;

- a atividade se revela ainda importante em termos de 
desenvolvimento da criatividade e da autonomia das 
crianças;

- foram apontadas ainda sugestões de melhorias, 
nomeadamente a necessidade de adequação da escolha 
dos materiais.

Em relação ao feedback das crianças, de acordo com os 
resultados evidenciados no questionário aplicado, podemos 
afirmar que esta foi recebida de forma positiva, que todas as 
crianças apreciaram a atividade e que a maioria das 
crianças manifestou interesse em repeti-la.

Para divulgação e acessibilidade da atividade, construímos 
uma plataforma digital onde todos os conteúdos e regras do 
jogo serão disponibilizados, numa primeira fase, a 
educadores de infância.

No levantamento do estado da arte, destacámos vários 
casos de estudo referentes a exemplos de jogos de 
storytelling, blogs de atividades para crianças e workshops 
que envolvem a expressão plástica. 

Tendo em conta os casos de estudo apresentados, 
consideramos pertinente o envolvimento das crianças em 
atividades que estimulem a manifestação do seu lado 
artístico, o desenvolvimento da sua criatividade e da sua 
narrativa.

Pensamos que, futuramente, o trabalho aqui desenvolvido 
possa ter outras aplicações. Assim, cremos que possa vir a 
integrar as atividades programadas dos jardins-de-infância e 
que possa ser extensível a outros contextos -  por exemplo, 
no contexto da saúde, nas consultas de pedopsiquiatria, de 
desenvolvimento ou de outras especialidades -  já que o 
facto de permitir à criança colocar-se na pele de um 
personagem e através dela, verbalizar ou agir como sendo 
“outro”, poderá constituir uma estratégia auxiliar para o 
diagnóstico e/ou terapêutica.
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CARTÕES DO JOGO



bicicleta

banana

aquário

avião

cabide

pinheiro



despertador ovo

patins tesoura

maçãcoxa



folha

óculos câmara

montanhas gelado

frigorífico



balão mosquito

banheira avental

televisão chuva



pantufaspalmeira

gorro pão

mala trovoada



cenoura cogumelo

pasta
de dentes tenda

espelho sofá



máquina 
da roupa fogo

lâmpada neve

escova 
de dentespêra



nave talheres

mochila coroa

pássaro borboleta



almofada boné

computadorpizza
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