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RESUMO 
 

TOGO (統合), palavra japonesa que significa integração, dá nome ao nosso projeto que consiste em um brinquedo 

inclusivo. Tem como objetivo a integração das crianças portadoras de deficiência visual (subvisão ou nenhuma visão) 
com as crianças videntes. 

O brinquedo destina-se ao público infantil na faixa etária de 6 a 10 anos. 

Ferramentas, Habilidades e Materiais  
 

 Ferramentas➝ Modelagem 3D e Impressora 3D; 

 Habilidades➝ Entrevistas para aprimorar o brinquedo; 

 Materiais➝ Plástico. 

Palavras-chave 
 

TOGO TOY; Brinquedo inclusivo; Deficiência visual; Inclusão; Integração; Crianças; Cooperação; Blocos; História 
Infantil. 

1. DESCRIÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO 
 

1.1. Processo de desenvolvimento 
 

No início, foi decidido que a fabricação digital (modelagem e impressão 3D) seria o melhor processo para a fase inicial 
do projeto, já que permite grande liberdade na criação de formas complexas. 

A primeira versão do TOGO TOY está sendo modelada no software Autodesk Fusion 360 e fabricadas com a utilização 

de uma impressora 3D FDM, através da colaboração do FabLab Livre. Sendo os materiais utilizados, o PLA e o ABS. 

O processo de desenvolvimento do projeto segue a metodologia do Design Thinking, que implica na iteração contínua 
dos protótipos até a consolidação do produto final, levando em consideração todas as necessidades do nosso público-
alvo identificadas durante o desenvolvimento do TOGO TOY. 

 



 

 

Figura 1. Modelo digital em 3D do primeiro protótipo 

 

 

Figura 2. Impressão 3D do primeiro protótipo 

 

1.2. Estrutura 

É composto por blocos modulares de formato retangular que se conectam através de encaixes simples. Ao serem 
ligados entre si formam um castelo em formato cilíndrico, conforme a Figura 3.  

 

Figura 3. Layout digital  



 

 

Na superfície externa de cada bloco haverá palavras em Braille e alfabeto romano com alto-relevo que permitirão que 
as crianças criem suas próprias histórias.  

 

Figura 4. Primeiro protótipo 

 

Além das palavras, também serão incluídos em cada bloco outros elementos que aumentarão as possibilidades de 
sensações visuais, táteis e auditivas da criança.  Desenvolvendo assim a criatividade e percepção, criando um pequeno 
universo de histórias dentro de um único brinquedo. Dentre esses elementos estão:  

 Diferentes texturas em cada bloco que simulem ambientes diversos (florestas, desertos, montanhas, jardins etc.); 

essas texturas serão produzidas através de diferentes tecidos, materiais e formatos nas superfícies dos blocos. 

 Figuras (em alto-relevo e com grande contraste de cores) de animais e objetos com contornos simples e agradáveis 

tanto ao tato quanto aos olhos; 

 Diferentes colorações em cada bloco que permitam um bom contraste (para as crianças com baixa visão) e, ao 

mesmo tempo, torne o brinquedo mais atraente visualmente; 

 Elementos diversos inseridos no interior de cada bloco que produzam sons, como um “chocalho”; 

 Miniaturas de objetos e animais inseridos em compartimentos presentes em alguns blocos; 

 Pesos diferentes em cada bloco.   

 

1.3. Dinâmica do brinquedo 

A dinâmica do TOGO TOY consistirá na construção de uma história livre criada inteiramente através da imaginação. 

Ao final da montagem, as crianças possuirão uma estrutura que conta a história da maneira como elas escolheram. 

Todos os elementos sensoriais presentes no brinquedo estão sendo cuidadosamente escolhidos para estimular o máximo 
o possível a criatividade. Nessa primeira versão escolhemos a temática de um castelo.  

1.4. Público Alvo 
 

A demonstração do TOGO TOY destina-se a educadores, familiares e demais interessados em conhecer um brinquedo 
inclusivo para crianças com deficiência visual, que apresenta uma nova dinâmica que ajudará na aprendizagem da 
leitura Braille e na formação da percepção de mundo. 

2. CONCLUSÃO 

2.1 Resultados e Vantagens 
 

Através de uma nova dinâmica oferecida pelo TOGO TOY, será possível oferecer às crianças portadoras de deficiência 

visual uma maior e melhor integração ao seu ambiente escolar, onde ainda enfrentam muitos obstáculos em suas 
relações interpessoais. Os blocos contendo os alfabetos Braille e romano, além de outros elementos, permitem que as 
crianças interajam mais naturalmente, de forma cooperativa. 



 

2.2 Valor mais amplo 
 

A ideia surgiu durante a finalização de um projeto para uma disciplina do curso de design, em que a tarefa era 
desenvolver um brinquedo. Contudo, logo apareceu a questão de como tornar os brinquedos mais acessíveis para as 
crianças portadoras de deficiências, o que impulsionou o início do projeto. Mas nos deparamos com vários obstáculos 
em relação a produção do produto, já que não tínhamos experiência prática alguma em relação à fabricação.  

Foi no movimento maker que encontramos as possibilidades para colocarmos a ideia em prática. Por meio dos FabLabs 
tivemos acesso a pessoas envolvidas com o movimento, muito interessadas em cooperar com o projeto e com grande 

conhecimento − além de podermos contar com toda a estrutura dos laboratórios. 

O movimento maker abriu a oportunidade de nos percebermos criadores, com as habilidades necessárias para 
desenvolver um produto capaz de beneficiar a comunidade, e nos deu as ferramentas para transformar nossos 
questionamentos em ações.  

A acessibilidade a lugares e pessoas relacionadas à cultura maker foi de suma importância para que a nossa ideia não se 
estagnasse. E é nesse exemplo que podemos ilustrar o papel dos makerspaces como ponte entre ideias e produção; sem 
eles, muitas ideias nunca seriam executadas. 

2.3 Relevância para o Tema da conferência 
 

O TOGO TOY tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta que promove a integração das 
crianças, numa tentativa de integrar seus ritmos distintos de aprendizado. 

É por meio da interação que elas conhecem a realidade e diferentes habilidades de cada uma, de forma que a sua 

empatia pelo universo de outra criança se torna mais natural e livre de preconceitos. Molda-se assim uma melhor 
postura das crianças em relação às diversidades e uma melhor maneira com que elas possam aprender com as 
diferenças, influenciando seu futuro e, consequentemente, construindo um mundo com menos preconceitos. 

3. REQUISITOS 
 

Para a demonstração será necessária uma mesa (sem tamanho específico), uma cadeira e um ponto de energia. 
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