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RESUMO

Um problema grave de saúde pública atual é o excesso de gordura corporal – a obesidade. O Ministério da Saúde apresenta que 70,4% dos brasileiros estão obesos ou acima do

peso. Práticas aliadas ao design podem ser de grande valor para solucionar problemas complexos, como por exemplo, a obesidade infantil.Através de atividades lúdicas, o projeto

busca incentivar crianças da rede pública de ensino a se exercitar, comer de forma mais saudável e, por consequência, viver melhor. A proposta de pesquisa busca então analisar

as possibilidades de implementação de uma nova comunicação com as crianças, a partir do olhar do design. O método de investigação adotado é o estudo de caso, na Escola

Municipal Dr. Cristiano Otoni, localizada na cidade de Pedro Leopoldo – região metropolitana de Belo Horizonte, local que já existe parceria com a prefeitura, secretaria de saúde

e escolas. Para a criação dos personagens, mascostes representantes do projeto, utilizou-se de pesquisa para selecionar o estilo visual que mais desperta interesse de acordo

com o público alvo. 

Através de exemplos de personagens atuaiscom diversos traços e estilos, os alunos foram conduzidos a escolher seu desenho preferido. Para a escolha das cores dos mascotes,

uma dinâmica baseada nas cores dos alimentos foi desenvolvida para que fosse percebido o gosto do nosso público alvo. Depois de criados os personagens, foi elaborado o jogo

de tabuleiro e novas ilustrações para o jogo da memória, a fim de que todos os jogos tenham a mesma linguagem visual. Com os jogos desenvolvidos, oficinas foram aplicadas,

de forma a reconhecer os pontos positivos e a melhorar em cada jogo, criando a oportunidade de expandi-los e aperfeiçoa-los.
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